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NOTA DO PRESIDENTE

Nos termos do estatuto do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), compete ao
Conselho Directivo promover a publicação de um Relatório Anual sobre o sector
segurador e de fundos de pensões em que seja analisada a respectiva situação
económica, financeira e patrimonial e o seu enquadramento na situação
económica do País.

Entende o ISP que o valor acrescentado que um tal relatório pode oferecer ao
público em geral e aos diferentes intervenientes no mercado segurador e de
fundos de pensões, em particular, se centra essencialmente em dois vectores: por
um lado, o fornecimento de informação completa, fiável e robusta sobre a
actividade do sector segurador e de fundos de pensões, muita da qual não se
encontra acessível em nenhum outro documento e, por outro, a identificação de
tendências e interpretações causais fiáveis para as evoluções registadas, através do
respectivo enquadramento, tanto no contexto nacional como internacional.

É este o desafio que temos vindo a tentar vencer de ano para ano, com o
contributo relevante de todas as entidades supervisionadas e respectivas
associações.

Em função destes objectivos, o relatório tem vindo a ser elaborado com base
num conjunto coerente e consistente de linhas de orientação, nomeadamente:
i) utilizar essencialmente informação que se encontre validada e cujas correcções
futuras sejam irrelevantes ou imateriais; ii) privilegiar a riqueza da análise técnica e
financeira relativa à evolução e ao desempenho do sector segurador e de fundos
de pensões; iii) enquadrar o sector segurador e de fundos de pensões português
no contexto da União Europeia e no contexto mundial; iv) apresentar estudos
específicos que contribuam para um melhor entendimento da especificidade e da
relevância do papel social do sector segurador e de fundos de pensões.

O relatório que agora divulgamos aborda a evolução verificada durante o ano
2004.

Relativamente ao sector segurador, é de destacar a consistente aproximação aos
indicadores médios da União Europeia, os resultados líquidos positivos da maioria
das empresas de seguros e o consequente crescimento dos índices de
solvabilidade.

No entanto, é necessário não esquecer que, dada a sua natureza, o negócio
segurador tem de lidar com um elevado nível de incerteza devido ao
comportamento volátil da maioria dos riscos de seguros cobertos e dos activos
investidos nos mercados financeiros. Esta volatilidade influencia necessariamente
os resultados das empresas de seguros, que registaram um pico de volatilidade no
período 2000-2002, quando, de uma forma geral, se observaram resultados
negativos.

Os resultados positivos dos dois últimos exercícios (2003 e 2004) surgem como
consequência da inversão positiva dos mercados financeiros, da relativa redução
dos custos operacionais devido a melhorias de eficiência e, especialmente, da
revisão de tarifas, que têm vindo a ser gradualmente alinhadas de uma forma mais
realista com o verdadeiro perfil dos riscos cobertos.
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No entanto, é necessário não esquecer que o ciclo segurador, que, geralmente,
não coincide com o ciclo económico, está sujeito a factores de risco em
permanente mutação e até a novos riscos, tais como o terrorismo ou a iminência
de uma pandemia, que podem contribuir para uma inversão deste
comportamento.

De igual modo, é necessário chamar a atenção para o facto de que o sector
segurador e de fundos de pensões (à semelhança do sector bancário) está sujeito
a um conjunto de desafios em termos de implementação das normas
internacionais de contabilidade e de novos sistemas de solvência que exigem,
necessariamente, uma elevada capacidade de investimento.

É igualmente de registar o esforço que as empresas do sector têm vindo a
realizar, e que devem continuar a efectuar, no sentido da adaptação aos
melhores padrões internacionais de corporate governance, nomeadamente no
que diz respeito ao desenvolvimento de adequados sistemas de gestão de risco e
de controlo interno.

De facto, o mercado português já mostrou ser suficientemente flexível para se
adaptar rapidamente às mudanças com que se depara, quer ao nível das
condições de subscrição, quer no que respeita às políticas de investimento,
assumindo uma posição de dinamismo e inovação que nos compete registar.
Só assim o sector pode almejar atrair mais capitais e prestar um melhor serviço aos
consumidores.

Uma das chaves do sucesso de qualquer actividade é conseguir reconhecer que os
desafios comportam igualmente oportunidades de melhoria. É esta a atitude que
todos os intervenientes no mercado devem continuar a assumir.

No que se refere ao sector de fundos de pensões, o ano 2004 ficou
essencialmente marcado pela transferência para a Caixa Geral de Aposentações
das responsabilidades e correspondentes meios financeiros afectos aos fundos de
pensões de algumas empresas, nomeadamente da Caixa Geral de Depósitos, o
que conduziu a uma redução do montante global sob gestão.

O mercado de fundos de pensões em Portugal continua a ser fortemente
influenciado pelo peso dos fundos substitutivos da segurança social,
essencialmente do sector bancário, sendo visível a estagnação ao nível da
constituição de novos fundos de pensões complementares de iniciativa
empresarial no âmbito do chamado 2.º pilar da protecção social. Quanto ao 3.º
pilar, é de destacar o crescimento sustentado dos Planos de Poupança-
-Reforma/Educação, cujo papel no âmbito da poupança privada portuguesa é
cada vez mais relevante.

A discussão em torno do modelo de protecção social é hoje uma das principais
questões estratégicas que se colocam nas sociedades mais evoluídas, e em
particular na União Europeia. De facto, a evolução dos factores demográficos e as
mutações no mercado de trabalho têm vindo a pressionar os sistemas públicos,
perspectivando-se cenários preocupantes para a respectiva sustentabilidade.

A experiência acumulada a nível internacional, no que se refere à reformulação
dos regimes públicos de segurança social, mostra a importância de esta ser
efectuada num quadro de equilíbrio que evite conflitos intergeracionais e potencie
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uma tomada de consciência por parte da sociedade no que se refere à importância
dos esquemas privados de pensões para a garantia da estabilidade do nível de vida
dos trabalhadores no período pós-reforma.

À semelhança do caminho que tem sido escolhido num cada vez maior número de
países, estamos convictos que, também em Portugal, o sector segurador e de
fundos de pensões poderá contribuir para o desenvolvimento de um sistema
global de pensões mais eficiente, justo para os cidadãos e financeiramente
sustentável.

O êxito da reforma dos sistemas públicos pressupõe a existência de regimes
privados que funcionem de forma transparente e eficiente, e nos quais os
consumidores possam depositar a sua confiança. Neste ponto em particular julgo
que o nosso País se encontra numa posição muito privilegiada. Com efeito, em
Portugal, a actividade seguradora e de fundos de pensões detém um capital de
experiência e credibilidade acumulados, envolvendo diversos agentes que têm
desempenhado o seu papel com integridade, profissionalismo e competência. Por
outro lado, ao nível do quadro legal e regulamentar têm-se dado passos
significativos no sentido da adopção das melhores práticas internacionais,
contemplando mecanismos de governação incentivadores das boas práticas de
gestão e mecanismos de transparência e prestação de informação.

Duas últimas palavras de agradecimento devem ser dirigidas, publicamente, quer
aos colaboradores do ISP, quer aos membros do Conselho Consultivo desta
Autoridade de Supervisão.

A primeira dirige-se aos colaboradores dos vários departamentos do ISP que
estiveram envolvidos na preparação do presente Relatório, coordenados pelo
Dr. Gabriel Bernardino. Para estes, o reconhecimento do Conselho Directivo pelo
trabalho desenvolvido.

Por fim, um agradecimento muito especial aos membros do Conselho Consultivo
do ISP, cujos comentários e sugestões, alicerçados na sua experiência e
conhecimento do sector segurador e de fundos de pensões, em muito
contribuíram para o enriquecimento do Relatório.

Rui Leão Martinho
Presidente
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SUMÁRIO

O presente relatório apresenta uma abordagem analítica da situação do mercado
de seguros e de fundos de pensões em Portugal ao longo do ano 2004. Nela se
buscou pôr em prática uma forma de enquadramento técnico, económico-
financeiro e macro-económico, contextualizado tanto a nível nacional como
internacional e orientado para a identificação de tendências e obtenção de
interpretações causais fiáveis para as evoluções registadas.

Ao nível da conjuntura económica mundial, os indicadores relativos ao
crescimento do comércio e do produto interno ultrapassaram os correspondentes
valores médios de longo prazo em mais de 50%, qualificando o ano 2004 como
um dos melhores dos últimos 25 anos e enquadrando-o no processo de
recuperação consolidada dos prolongados efeitos da crise de 2001.

O fortalecimento da actividade ao longo do ano estendeu-se a todas as áreas
económicas, tendo ocorrido abrandamentos generalizados da inflação e
continuado o processo de recuperação dos principais índices accionistas dos
mercados financeiros internacionais. De igual modo, registou-se uma modesta
redução das taxas de rendibilidade da dívida pública de longo prazo,
acompanhada por uma recuperação dos fluxos de investimento directo
estrangeiro e pela melhoria das condições de financiamento. Contudo, nas
economias avançadas mantiveram-se os desequilíbrios globais dos três anos
anteriores, ligados ao agravamento dos défices orçamentais e dos níveis de dívida
pública, tendo o nível de desemprego estabilizado na Europa e apresentado
ligeiras reduções nos Estados Unidos da América e Reino Unido.

Na área do euro, a recuperação económica traduziu-se num aumento real do PIB
em cerca de 1,8% (na sequência do crescimento virtualmente nulo de 2003),
alimentado pelo crescimento da procura interna e por uma modesta recuperação
da Formação Bruta de Capital Fixo (da ordem dos 1,6% do PIB), após três anos de
crescimentos negativos. O consumo privado manteve um ritmo de crescimento
fraco, consistente com a manutenção de uma taxa de desemprego elevada
(8,8%), tendo o consumo público reduzido o seu ritmo de crescimento de 2%
para 1,6%. O baixo nível das taxas de juro, associado à reduzida inflação dos
últimos dois anos (2,1%), fomentou um maior crescimento do volume de
empréstimos bancários ao sector privado, tendo estes sido canalizados
essencialmente para o crédito à habitação.

Em Portugal a economia cresceu cerca de 1,1% em termos reais, após os -1,2%
registados em 2003, tendo essa evolução favorável sido extensiva à generalidade
dos sectores da actividade económica. A relativa estabilização do emprego e o
crescimento dos salários reais e do rendimento real disponível (em cerca de 1%),
aliados à melhoria das condições de financiamento, terão sustentado a expansão
real da procura interna em cerca de 2,1% e em particular do consumo privado
(cujo ritmo de crescimento real igualou a taxa de inflação, de 2,5%). Após dois
anos de fortes quebras, a Formação Bruta de Capital Fixo terá sido justamente
uma das componentes da procura interna a registar um crescimento real positivo
(1,3%).

Por outro lado, uma vez que o crescimento do consumo privado ultrapassou o do
rendimento disponível, verificou-se uma redução da taxa de poupança de 12% do
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rendimento real disponível, em 2003, para 10,5% em 2004. Apesar disso, neste
último ano as condições de financiamento em Portugal voltaram a registar
melhorias, particularmente no segmento do crédito à habitação, o que permitiu
manter a capacidade líquida de financiamento dos particulares em valores
positivos (2,9% do PIB), se bem que inferiores aos do ano anterior (3,7%).

Essa capacidade líquida de financiamento permitiu sustentar o crescimento
conjunto do volume nominal (de 15,7%) dos prémios de seguro directo e
operações do ramo Vida, essencialmente vocacionados para a componente de
poupança de longo prazo, o aumento da produção do conjunto dos ramos Não
Vida - mais ligados ao sector empresarial não financeiro e ao consumo privado -
que atingiu os 4,1% (valor próximo dos 5% de taxa de crescimento nominal do
consumo privado) e, inclusive, o incremento das contribuições para os fundos de
pensões (21,5%).

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

Estes resultados permitiram a manutenção do ritmo de crescimento da taxa de
cobertura da margem de solvência (173%), reforçando a solvabilidade do sector.

As políticas de investimento do sector segurador continuam a privilegiar a
exposição a obrigações e outros títulos de rendimento fixo (cerca de 75% da
carteira), verificando-se uma elevada concentração em emitentes do sector
financeiro.

As políticas de transferência de riscos continuam a privilegiar a solidez dos
resseguradores, verificando-se um peso significativo (cerca de 50% do resseguro
cedido) de resseguradores com notação de rating superior ou igual a “A+”.

No que se refere aos fundos de pensões, verificou-se uma diminuição global do
valor dos fundos sob gestão devido à transferência para a Caixa Geral de
Aposentações dos fundos de pensões de algumas empresas detidas pelo Estado.

Os fundos de pensões que financiam planos de pensões substitutivos da
segurança social pública representaram cerca de 72% do montante global dos
fundos de pensões, enquanto que os esquemas individuais de reforma
compreenderam apenas 3,2% desse montante. No entanto, em 2004, o terceiro
pilar representava já mais de um quinto do número de participantes abrangidos
pelos fundos de pensões.

O mínimo de solvência dos fundos de pensões apresentou um nível médio de
financiamento de cerca de 106%.

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

O processo de análise na especialidade apresenta-se desenvolvido num capítulo de
Estudos Específicos onde, desta vez, são abordas as temáticas da caracterização da
actividade de mediação de seguros em Portugal.

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

The present report seeks to describe and analyse the situation of the insurance and
pension funds’ market in Portugal over the year 2004, trying to identify the
relevant trends and obtain reliable causal interpretations for the observed market
evolutions by adequately placing them both into the national and the international
contexts.

As relevant facts that occurred over the period under analysis we might mention
the continued strengthening of the recovery of the world economy (after the large
decline in the growth rates of the volume of trade and GDP registered in 2001)
that qualified 2004 as possibly the second best of the last 25 years, both in respect
of the rhythm of economic growth and of the expansion of the volumes of
commerce. Equity markets continued to improve for the second consecutive year,
which, in association with the generalised reduction of global inflation, low bond
yields and the recovery of economic investment, led to a material improvement in
the financing conditions of the private and corporate sectors. In spite of that, the
global sources of desequilibrium associated with the increasing budgetary deficits
and high levels of public debt persisted in the advanced economies. The high levels
of unemployment stabilized in Europe and small reductions were observed in the
USA and United Kingdom.

The euro zone experienced a mild economic recovery, with a GDP increase of
some 1.8%, fed by the growth of internal demand and by a modest increase in
the investment rate (of about 1.6% of GDP), following three years of negative
growth. Private spending expanded feebly, which is consistent with the
persistence of high unemployment rates (8.8%), and the growth rate of public
spending fell to 1.6%. The low level of interest rates associated with the low
inflation levels of the last two years (2.1%) stimulated the volume increase of bank
loans to the private sector, especially for the purchase of own housing.

In Portugal, and following a 1.2% fall in the preceding year, GDP grew by 1.1%,
generating favourable effects over all of the economic sectors. The relative stability
of employment and the growth in real salaries and available income (of about
1%), allied with the improved financing conditions, sustained the expansion of
internal demand (of about 2.1%) and, in particular, the increase of private
spending. After two years of strong falls, investment grew by some 1.3% in real
terms.

On the other hand, the higher growth of private spending when compared with
the increase in available income led to a reduction in the savings’ rate (10.5% in
2004, compared with 12% in 2003). Even so, the further improvement in the
financing conditions - especially in the credit to the purchase of own housing - led
to a positive net financial capacity in the private sector of some 2.9% of GDP,
which sustained the growth of insurance premiums (of 15.7% in the Life business
and 4.1% in the Non Life business) and pension funds contributions (which grew
by 21.5%).

The sustained recovery of the capital markets, allied with the positive revaluation
of the existing bonds’ portfolios (about 75% of the total assets portfolio of
insurance companies correspond to bonds and other fixed income securities,
highly concentrated in financial sector issuances) as a result of the fall in bond
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yields, the decrease of the relative weight of operational expenses and the
managerial and technical improvements in the control of claims and insurance
tariffs (better adjusted to the risks actually incurred), led to the best technical and
financial performance of the Portuguese insurance sector in the last ten years. The
averaged global return on equity was approximately 15.3%.

The above results reinforced the trend for strengthening the rate of coverage of
the solvency margin (which reached 173%) and improved the global solvency
level.

Also, regarding solvency strength, the risk transfer policies practiced continue to
privilege the credit soundness of the reinsurers and close to 50% of the ceded
reinsurance was placed in reinsurers with a credit rating of “A+” or higher.

In the pension funds’ sector a decrease in the global financial amounts under
management was registered due to the transfer of funds of some State-owned
companies to Caixa Geral de Aposentações (the Portuguese Public Servants Social
Security’s System).

By the end of 2004, Portuguese pension funds financing retirement schemes
substitute to the Social Security represented some 72% of the global amount of
pension funds and only 3.2% of that global amount corresponded to individual
retirement schemes. The latter did, however, cover more than 20% of all pension
funds’ members.

The averaged solvency level of the pension funds sector reached some 106% of
the minimum statutory funding level.

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

The exercise of specialised analysis culminates in a chapter that addresses the
characteristics of the insurance intermediation activity in Portugal.

The eighth and final chapter describes the juridical framework for the insurance
and pension funds’ sector laid down in the course of the year.
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ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO

1.1 Evolução da conjuntura no mundo e na União Europeia

Se se tomar como referencial de comparação histórica a evolução dos indicadores
de crescimento do comércio e do produto interno ao nível da conjuntura
económica mundial na fase posterior à crise de 1982, é possível verificar que o
período pós-crise se caracterizou por uma recuperação extremamente rápida nos
dois anos subsequentes – ultrapassando em cerca de 50% o nível dos valores
médios de longo prazo – seguida de um movimento de refluxo para os referidos
valores médios.

O período posterior à crise de 2001 revela igualmente um padrão de recuperação
rápida – mas menos íngreme que o observado após 1982 –, tendo os indicadores
da conjuntura mundial relativos ao crescimento do comércio e do produto interno
ultrapassado os valores médios de longo prazo em mais de 50% durante o ano
2004, com o volume de comércio a crescer 10% (quase o dobro da média
histórica de 5,5% dos últimos 25 anos) e o Produto Interno Bruto (PIB) real
mundial a apresentar um acréscimo de 5,1% (a taxa mais alta dos últimos 25
anos, face aos 3,3% de média de longo prazo). 

O fortalecimento da actividade ao longo do ano estendeu-se a todas as áreas
económicas, tendo ocorrido abrandamentos generalizados na inflação e na
recuperação dos principais índices accionistas dos mercados financeiros
internacionais e uma modesta redução das taxas de rendibilidade da dívida pública
de longo prazo, acompanhada por uma recuperação dos fluxos de investimento
directo estrangeiro (que aumentaram 6%) e pela melhoria das condições de
financiamento (com spreads de crédito historicamente baixos). Contudo, nas
economias avançadas mantiveram-se os desequilíbrios globais dos três anos
anteriores, ligados ao agravamento dos défices orçamentais e dos níveis de dívida
pública, tendo o nível do desemprego estabilizado na Europa e apresentado
ligeiras reduções nos Estados Unidos da América (EUA) e Reino Unido.
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1

Gráfico 1.1 Produto Interno Bruto e Comércio Mundiais

Comércio e produto
interno: perspectiva

plurianual
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Embora a expansão económica tenha sido generalizada a todas as áreas
geográficas, em 2004 os ritmos de crescimento mais robustos ocorreram nos EUA
(com 4,4% de crescimento real do PIB) e especialmente nas economias de
mercado emergentes e em desenvolvimento (com uma taxa média de crescimento
real do PIB de 7,2%) – fortemente apoiadas no investimento directo estrangeiro e
nas exportações – sendo de destacar os crescimentos da economia Chinesa
(9,5%, contra 8,3% e 9,3% nos dois anos anteriores) e Indiana (7,3%), da
América Latina (5,7%) e da Europa Central e de Leste (5,5%). Por outro lado, as
taxas de crescimento económico do Japão (2,6%) e da área do euro (1,8%)
apresentaram-se bastante mais moderadas.

Conforme já foi referido, em 2004 a evolução económica internacional foi
marcada pela forte expansão do comércio mundial de bens e serviços, pela
recuperação dos fluxos de investimento directo estrangeiro e pelo aumento
acentuado dos preços das matérias-primas, o que contribuiu significativamente
para o aumento dos preços.

No conjunto do ano, os preços das matérias-primas não energéticas cresceram
cerca de 22%, sendo de destacar o aumento continuado dos preços do ferro e do
aço.

No tocante às matérias-primas energéticas – nomeadamente o petróleo –, o
aumento anual de preços de final de exercício foi da ordem dos 37%, tendo o
preço médio do Brent sido de cerca de 40 USD/barril, com um máximo histórico de
50 USD/barril em Outubro de 2004. Este fenómeno deu-se por efeito das
crescentes pressões da procura e foi ampliado por desenvolvimentos adversos do
lado da oferta, ligados à instabilidade política em alguns países produtores
(especialmente do Médio Oriente), à erosão da capacidade de refinação e à erosão
da capacidade excedentária da OPEP (que caiu de 15 milhões de barris para menos
de 1 milhão de barris diários em finais de 2004). A estes factores acresceu a
manutenção de níveis de existências de petróleo para fins comerciais em mínimos
históricos por parte dos países da OCDE.

Apesar do forte crescimento dos preços das matérias-primas em 2004, a nível
mundial a inflação manteve-se a níveis historicamente baixos: 2,7% nos EUA;
2,1% na área do euro; 1,3% no Reino Unido; 0% no Japão; 2,4% nas novas
economias industrializadas da Ásia (Coreia, Hong-Kong, Taiwan e Singapura);
cerca de 3,8% na China e na Índia; 5,2% na Europa Central e de Leste; e 6,5%
na América Latina.

Embora sejam de esperar efeitos diferidos de transmissão em cadeia sobre a
inflação de 2005, em grande parte a explicação para a evolução supra reside – à
semelhança do ocorrido nos dois anos anteriores – no aumento do comércio
mundial com a China, cuja actividade económica tem simultaneamente
contribuído para o aumento de preço das matérias-primas (através do consumo) e
para a redução de preços de vários tipos de produtos acabados (através das
exportações).

Na sequência da recente, mas fortíssima, expansão da sua economia e comércio
externo e da sua adesão à Organização Mundial do Comércio (em Dezembro de
2001), a China tornou-se, em 2004, no terceiro maior importador e exportador a
nível mundial, tendo o peso das suas exportações no volume total mundial
atingido a quota de 6,6% (6% nas importações).

O cenário global

Tendências inflacionistas

Influência do crescente
volume de comércio

mundial com as
economias de mercados

emergentes e em
desenvolvimento
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A China soube aproveitar a oportunidade criada pela crise de 1997-98 nos
mercados do Sudeste Asiático, associando-se aos mesmos numa estratégia de
crescimento conjunto, estratégia essa impulsionada pela captação de uma parte
muito substancial do investimento directo estrangeiro (que representa
anualmente cerca de 4% do PIB Chinês).

Desta forma, a China tem crescentemente vindo a funcionar como um centro de
montagem e plataforma de exportação de produtos acabados e semi-acabados de
outras economias asiáticas (Japão, Hong-Kong, Taiwan, Coreia). Por outras
palavras, a China importa volumes crescentes de bens semi-processados de outras
economias asiáticas (onde os salários são relativamente elevados) e, devido aos
seus custos de mão-de-obra extremamente competitivos, efectua as montagens
finais e conclui o processamento daqueles bens, exportando-os posteriormente
para o resto do mundo (especialmente para os países de economias maduras) a
preços substancialmente mais baixos do que os que resultariam do processamento
integral nos mercados de origem. Neste circuito, todos os intervenientes saem a
ganhar (incluindo o consumidor final) – obviamente à custa de uma maior
penetração das suas exportações nas economias maduras –, o que contribui para
o abrandamento da inflação global, mas cria igualmente alguns problemas de
viabilidade económica aos sectores industriais menos competitivos das economias
importadoras.

A economia Chinesa tem vindo a diversificar crescentemente os seus produtos de
exportação, concentrando-se no crescimento da produção de máquinas que, em
2004, representavam já mais de 40% do total exportado, contra uma quota de
19% no segmento dos produtos têxteis, do vestuário e do calçado.

Nos EUA, a actividade económica acelerou em 2004 (com o PIB a crescer 4,4%
após os 3% de 2003), sustentada pelo forte crescimento do consumo privado que
acompanhou o aumento do emprego e do rendimento real disponível das famílias
(a taxa de desemprego desceu de 6% para 5,5%). Por outro lado, a taxa de
poupança das famílias diminuiu, essencialmente por contrapartida do aumento do
endividamento sobre a propriedade imobiliária – cujo valor aumentou em
consequência da ampliação do diferencial entre a taxa de rendibilidade do sector
e as expectativas de mercado relativamente a baixas inflações futuras –, enquanto
a inflação anual subia de 2,3% para 2,7% (gerando receios de que se esteja a
formar uma “bolha especulativa” no imobiliário).

Os reduzidos custos de financiamento e o forte crescimento dos lucros das
empresas contribuíram para um aumento significativo do investimento
empresarial, tendo alguns dos principais índices accionistas (S&P 500 e Nasdaq)
aumentado 9% a valores de final de período (ou 17% e 21% em média anual,
respectivamente).

Ao mesmo tempo, a finais de período, a estrutura temporal das taxas de juro das
obrigações governamentais sofria uma rotação entre o curto e o longo prazo,
tendo as taxas curtas dos federal funds subido de 1,25% para 2,5%, enquanto as
taxas longas (a 10 anos) desciam de 4,3% para 4,2%.

Ao nível da consolidação orçamental não se registaram progressos, tendo o défice
das contas públicas sofrido uma ligeira redução para 4,3% (inteiramente
explicável em função dos efeitos cíclicos da economia) ao mesmo tempo que o
défice da conta corrente externa aumentava para o nível sem precedentes de
5,7% do PIB e a dívida externa crescia de 60,5% para 61% do PIB.
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No Japão, em 2004 o produto cresceu 2,6% (a taxa mais alta dos últimos 8 anos),
apesar de uma drástica redução do investimento público, da perda de estímulo
externo e da diminuição do consumo privado na segunda metade do ano.

Ainda assim, o desemprego decresceu de 5,3% para 4,7%, o índice accionista
Nikkei 225 subiu 8% a valores de final de período (ou 20% em média anual) e o
défice das administrações públicas baixou de 7,8% para 7,1% do PIB, não tendo,
contudo, havido progressos significativos ao nível da consolidação orçamental,
uma vez que a dívida pública manteve uma trajectória ascendente, evoluindo de
164,7% para 169,4% do PIB.

Em termos médios anuais, a inflação no consumidor registou uma taxa de 0%, o
que, conjugado com o enfraquecimento da economia, levou o Banco do Japão a
manter a sua política de injecção de liquidez – o que se traduziu em taxas de juro
de curto prazo próximas de 0% e na manutenção das taxas longas das obrigações
governamentais a 10 anos em torno dos 1,4%.

Na área do euro – principal destino das trocas comerciais portuguesas –, a
recuperação económica traduziu-se num aumento real do PIB em cerca de 1,8%
(após os 0,4% de 2003).

As exportações recuperaram também visivelmente, crescendo 5,8% (contra a taxa
virtualmente nula do ano anterior). Estas sofreram, no entanto, um progressivo
abrandamento que não foi inteiramente compensado pelo maior dinamismo da
procura interna, traduzida num crescimento de 6% das importações (com um
contributo líquido negativo para a formação do produto) e numa modesta
recuperação da Formação Bruta de Capital Fixo, da ordem de 1,6% do PIB, após
três anos de crescimentos negativos.

O investimento beneficiou de condições de financiamento favoráveis,
influenciadas pela baixa taxa de inflação – que se manteve nos 2,1% (tendo o
aumento de preço dos bens energéticos sido compensado pela redução dos
preços dos bens alimentares não transformados) –, pela redução dos spreads de
risco de crédito dos empréstimos e das obrigações de empresa e pela redução das
taxas de juro longas das obrigações estatais (de 4,3% para 3,7%, nas maturidades
a 10 anos e a valores de final de exercício), tendo as taxas de juro directoras de
curto prazo permanecido ancoradas nos 2%.

O baixo nível das taxas de juro fomentou uma mais alta taxa de crescimento do
volume de empréstimos bancários ao sector privado, taxa essa que aumentou de
5,3%, no final do primeiro trimestre, para 7% no final do ano, sendo os
empréstimos canalizados principalmente para o crédito às famílias para efeitos de
aquisição de habitação.

Os mercados de capitais beneficiaram igualmente desta conjuntura mais
favorável, tendo o índice de acções Dow Jones Euro Stoxx aumentado 10% a
valores de final de período (ou 18% em média anual).

O consumo privado manteve um ritmo de crescimento fraco (1,1%), consistente
com a ausência de melhorias significativas a nível do emprego (a taxa de
desemprego permaneceu inalterada nos 8,8%, apesar de a taxa de produtividade
real por empregado ter subido de 0,4% para 1,3%) e com o baixo nível de
confiança dos consumidores, enquanto a taxa de crescimento do consumo
público se reduzia de 2%, em 2003, para 1,6% em 2004.
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Ao nível das finanças públicas, o saldo orçamental médio da área do euro
manteve-se praticamente inalterado nos -2.7%, enquanto a dívida pública
aumentava de 70,8% para 71,2% do PIB.

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

Pela dimensão da sua economia, merece especial referência o caso do Reino
Unido, onde a taxa de crescimento do PIB aumentou de 2,2% para 3,1%,
apoiado pela procura interna. O consumo privado e a Formação Bruta de Capital
Fixo registaram igualmente uma aceleração, num contexto de crescimento
robusto dos salários e de elevados lucros das empresas, tendo o índice de acções
FTSE100 subido 8% a valores de final de período (ou 12% em média anual). Tal
como na área do euro, observou-se um forte crescimento das importações, que
tiveram um contributo líquido negativo para a formação do produto. 

A inflação desceu ligeiramente, atingindo o nível extremamente moderado de
1,3%, enquanto a estrutura temporal das taxas de juro das obrigações
governamentais apresentou uma rotação semelhante à verificada na economia
Norte-Americana, com as taxas directoras de curto prazo a atingir os 4,75% e as
taxas longas (a 10 anos) a baixar de 4,8% para 4,5%, a valores de final de
exercício.

O défice orçamental baixou de 3,4% para 3,2% do PIB.

Em 2004, as economias da Dinamarca e Suécia cresceram, respectivamente,
2,4% e 3% em ambientes de inflação extremamente moderada (cerca de 1% em
ambos os casos), continuando a manter saldos comerciais externos positivos (de
0,4% e 1,4%, respectivamente). As taxas de desemprego terão subido
ligeiramente para 5,4% e 6,3% em cada um dos casos.

Nos dez novos Estados membros da União Europeia (Chipre, Estónia,
Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa, Eslováquia e
Eslovénia) o PIB cresceu acima de 5%, fortemente apoiado no investimento
directo estrangeiro, cujo elevado conteúdo importado condicionou também um
substancial aumento das importações.
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Quadro 1.1 União Monetária Europeia: Contas Nacionais

1999 2000 2001 2002 2003 2004
(UE'11) (UE'11) (UE'12) (UE'12) (UE'12) (UE'12)

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

Variação de existências (a) tv em % -0,2 0,1 -0,5 ---- ---- ---- 
Procura interna (a) tv em % 3,5 2,9 1,0 0,3 1,1 1,8

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

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

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

(b) Inclui comércio entre os países participantes da área do euro
tv - Taxa de variação
Os dados supra incluem a Grécia desde Janeiro de 2001
Os 10 novos Estados membros aderentes não foram incluídos (a adesão ocorreu apenas em 1 de Maio de 2004)
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Deste modo, apesar dos países europeus terem continuado a apresentar ritmos de
crescimento económico bastante diferenciados em 2004, a dispersão dessas taxas
de crescimento reduziu-se face a 2003, tendo Portugal continuado a apresentar
uma das mais baixas taxas de crescimento observadas.

1.2. Evolução da conjuntura em Portugal

A economia portuguesa voltou a crescer em 2004, embora a um ritmo mais
moderado que o da média da área do euro. As estimativas do Banco de Portugal
apontam para um valor do PIB da ordem dos 135.187 milhões de euros, o que

Quadro 1.2 Portugal – Principais indicadores macro-económicos
1997-2004

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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

Taxa de poupança em % do PIB 20,9 19,8 19,8 18,6 18,3 18,7 17,9 16,0
Sector Privado (a) em % do PIB 19,9 18,0 18,8 17,9 19,1 18,4 20,4 18,1

Particulares em % do RD 12,7 9,7 9,3 10,4 12,2 11,8 11,8 10,4
Empresas em % do PIB 12,6 11,2 11,0 10,0 10,5 10,2 12,1 10,7

Sector Público em % do PIB 1,0 1,8 2,0 0,7 -0,7 -0,4 -2,6 -2,1

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

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

Taxas de juro
Depósitos a prazo, 181 dias - 1 ano (g) em %, Dez. 4,1 2,8 2,4 3,5 3,2 2,9 2,1 2,2
Carteira comercial, 91 - 180 dias  (h) em %, Dez. 10,7 8,3 7,1 8,2 7,0 6,8 4,6 4,4
Empréstimos a particulares para habitação (k) em %, Dez. 9,4 6,4 5,1 7,0 6,0 5,2 4,3 3,8
Empréstimos e outros créditos, 91 - 180 dias  (h) em %, Dez. 8,4 6,0 5,1 6,4 5,2 5,3 4,4 4,3
Empréstimos a particulares para consumo e outros fins (k) em %, Dez. 13,0 10,2 8,6 9,5 8,7 8,1 7,9 7,8
Bilhetes do Tesouro, 91 dias (mercado primário)/EURIBOR 3m  (i) em %, Dez. 5,1 3,3 3,4 4,9 3,3 2,9 2,1 2,2
Papel comercial (j) em %, Dez. --   --   --   --   --   --   --   --   
Taxa de rendibilidade - OT a 10 anos (k) em %, Dez. 5,7 4,1 5,5 5,3 5,0 4,5 4,4 3,6
Índice de cotações de acções (PSI-Geral) tvh em %, Dez. 65,2 26,2 12,6 -8,2 -19,0 -20,7 17,4 18,0

Fonte: Relatórios Anuais do Banco de Portugal 
Notas:
Os valores em itálico referem-se a dados cuja base não é comparável com a das séries anteriores.
Diversos valores indicados para os anos de 1997, 1998 e 1999 correspondem a uma nova base, calculada em euros, que segue o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais de
1995.
(a) Poupança agregada de todos os agentes económicos excepto o Sector Público Administrativo
(b) 1992 a 1997: IPC com base em 1991; IPC total com habitação de 1998 em diante
(c) A taxa de desemprego a partir de 1992 não é directamente comparável com a dos anos anteriores
(d) Valores das tabelas salariais, benefícios complementares e contribuições para a Segurança Social
(e) Utilizou-se o deflacionador do consumo privado das Contas Nacionais, e o critério (d) a partir de 2001
(f) Antes de impostos
(g) Empresas privadas não financeiras
(h) Rendimento dos BT sujeitos a IRS ou IRC. A referência à LISBOR foi adoptada a partir de 1995 e à EURIBOR a partir de 2001
(i) 86 a 95 dias
(j) Caso não haja obrigações transaccionadas neste prazo, é apresentada a taxa de rendibilidade da obrigação trasaccionada no mercado com maior prazo residual
(k) Até Dezembro de 2002, estimativas
tv  - Taxa de variação
tvr - Taxa de variação real
tvh - Taxa de variação homóloga

Crescimento
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representa uma taxa de crescimento em termos reais de 1,1%, após a queda de
1,2% no ano anterior.

A evolução mais favorável da produção nacional foi extensiva à generalidade dos
sectores de actividade económica, embora o ritmo de crescimento tenha sido
bastante diferenciado por sector.

Enquanto o sector dos serviços continuou a crescer a um ritmo superior ao do PIB,
a produção na indústria transformadora apresentou uma clara desaceleração ao
longo do ano, registando uma variação nula no conjunto da anuidade, após o
decréscimo de 1% observado em 2003.

O significativo agravamento da percentagem dos custos unitários do trabalho na
produção que tem vindo a ser observado pelo menos ao longo dos últimos cinco
anos (superior em mais de 70% à taxa média de aumento correspondente à área
do euro), aliado à variação da produtividade média por trabalhador negativa ou
nula dos três anos anteriores, explica em boa parte a evolução pouco dinâmica da
actividade na indústria transformadora.

No tocante ao mercado de trabalho, as estimativas do Banco de Portugal indicam
um aumento das remunerações nominais por trabalhador de cerca de 3,2% no
sector privado, enquanto no conjunto da economia o aumento terá sido da ordem
dos 2,6% (apenas marginalmente superior aos 2,5% da inflação).

O comportamento do mercado de trabalho em 2004 terá sido globalmente
consistente com a evolução da actividade económica. O emprego apresentou
uma estabilização que traduziu um crescimento do emprego por conta de
outrem (especialmente no sector dos serviços), por contrapartida de uma
redução do emprego por conta própria, tendo a produtividade média por
trabalhador crescido cerca de 1%, tanto quanto o rendimento real disponível
dos particulares.

Ainda assim, a taxa de desemprego voltou a aumentar face ao ano anterior, de
6,3% para 6,7%, tendo também aumentado o desemprego de longa duração.

O défice das administrações públicas, na óptica da contabilidade nacional, situou-se
em 2,9% do PIB – tal como no ano anterior –, valor este que resultou, no entanto,
de um conjunto muito significativo de medidas temporárias, com um efeito no
saldo das administrações públicas equivalente a 2,3% do PIB. Por outras palavras,
corrigido do efeito daquelas medidas temporárias o nível do défice supra seria da
ordem dos 6,2% do PIB.

Por sua vez, o rácio da dívida pública prosseguiu a trajectória ascendente
iniciada em 2001, tendo aumentado de 60% do PIB, em 2003, para 61,8% em
2004.

Uma vez que o crescimento do consumo privado (2,5%) ultrapassou o do
rendimento disponível (1%), verificou-se uma redução da taxa de poupança em
cerca de 1,5%.

As transferências internas para as famílias continuaram também a contribuir
expressivamente para o rendimento disponível, reflectindo o peso significativo das
prestações sociais pagas pelas administrações públicas, em particular as referentes
a pensões.
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No período entre 1988 e 2004, a despesa corrente primária das administrações
públicas (da qual mais de 80% correspondem a transferências para as famílias e
despesas com pessoal) apresentou um crescimento médio anual de 8,2%, contra
um crescimento nominal médio do PIB da ordem dos 5,5%.

Embora ainda provisórias, as últimas estimativas apontam para um nível de
transferências internas da ordem dos 28,5% do rendimento disponível das
famílias. Um ano antes, em 2003, a taxa das transferências internas face ao
rendimento disponível das famílias em pouco excedia os 25%.

A relativa estabilização do emprego e o crescimento dos salários reais e do
rendimento real disponível, aliados à melhoria das condições de financiamento,
terão fomentado a expansão sustentada da procura interna em cerca de 2,1%
(em particular do consumo privado, que aumentou 2,5%).

Após dois anos de fortes quebras, a Formação Bruta de Capital Fixo terá sido,
justamente, uma das componentes da procura interna a apresentar uma evolução
positiva – com uma taxa de crescimento real de 1,3% –, destacando-se o elevado
crescimento da componente de máquinas e produtos metálicos, bem como o
investimento em veículos comerciais.

A procura interna traduziu-se também num forte crescimento da procura de bens
de elevada componente importada – com uma expansão das importações em
cerca de 7,4%.

Por sua vez, as exportações de bens e serviços aumentaram 5,2%.

As exportações registaram perdas de quota nos mercados internacionais, ao
mesmo tempo que as importações apresentavam um forte crescimento,
aumentando a respectiva taxa de penetração no mercado interno nacional.

Este padrão de crescimento traduziu-se num novo aumento do endividamento do
sector privado não financeiro, especialmente dos particulares, bem como num
agravamento das contas externas.

Gráfico 1.2 Portugal – Taxa de transferência do Estado para as Famílias e Poupança
1953-2004

Procura interna e externa

Impacto sobre as 
contas externas
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A nível nacional, o aumento das necessidades de financiamento externo terá
reflectido essencialmente a redução da poupança das famílias e das empresas, já
que as necessidades de financiamento do sector público se mantiveram
virtualmente estáveis.

As necessidades líquidas de financiamento externo da economia portuguesa,
equivalentes ao défice conjunto das balanças corrente e de capital, aumentaram
para 5,9% do PIB em 2004.

Por sua vez, o financiamento desse défice implicou um novo aumento do
endividamento externo do sector financeiro residente, do sector das
administrações públicas (onde o aumento de emissões de títulos de curto prazo,
conjugado com a redução dos juros, manteve o peso das despesas em função do
PIB a um nível sensivelmente constante) e das próprias sociedades não financeiras.

Finalmente, a balança financeira traduz os canais através dos quais se processa o
financiamento externo da economia no que respeita a sectores institucionais e
instrumentos de financiamento.
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Quadro 1.3 Portugal - Balança Corrente de Capitais versus Capacidade Líquida de Financiamento da Economia (a)

Saldos em percentagem do PIB 1999 2000 2001 2002 2003 (b) 2004 (b)

Balança corrente -8,5 -10,4 -10,1 -7,6 -5,4 -7,5

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

Serviços 1,7 1,9 2,4 2,6 2,7 3,1

dos quais: 

Viagens e turismo 2,6 2,9 3,1 3,0 2,8 3,0

Rendimentos -1,5 -2,4 -3,1 -2,0 -1,2 -1,8

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

das quais: 

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

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

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

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

Sector privado -3,4 -6,0 -4,8 -3,3 2,0 -0,7
do qual:

Particulares -0,1 1,4 3,2 3,4 3,7 2,9
Empresas -3,3 -7,4 -7,9 -6,7 -1,7 -3,5

Sociedades não financeiras -4,0 -8,3 -7,8 -6,4 -2,4 -3,7
Sector financeiro 0,6 0,9 -0,1 -0,3 0,7 0,2

Administrações Públicas  (c) -2,9 -2,9 -4,4 -2,7 -5,3 -5,2

Exterior 6,3 8,9 9,2 6,0 3,3 5,9

Por memória:

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

Balança financeira (variação líquida de activos e passivos) - - - - - - - - - 5,4 3,6 7,0
Investimento directo - - - - - - - - - 1,3 -0,5 -3,0
(excluindo a Zona Franca da Madeira e de Santa Maria (Açores) - - - - - - - - - -1,2 -0,1 -0,8

Investimento de carteira - - - - - - - - - 2,4 -3,9 0,9
Derivados financeiros - - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0
Outro investimento - - - - - - - - - 2,6 3,5 8,0
Activos de reserva - - - - - - - - - -0,9 4,4 1,1

Fonte: Relatórios Anuais do Banco de Portugal 
Notas:  
(a) Estimativas do Banco de Portugal a partir das Contas Nacionais do INE para os anos de 1995 a 2003 (SEC95),
(b) Valores ajustados dos efeitos directos da cedência de créditos tributários e da transferência de activos de empresas de capitais públicos para as administrações públicas.
(c) O valor da necessidade líquida de financiamento das administrações públicas obtido numa base de contas nacionais em SEC95 difere ligeiramente do valor para o 
défice apurado de acordo com as regras do procedimento dos défices excessivos, dado que (neste último caso) as operações de swap e os FRA são consideradas como
operações não financeiras, afectando as despesas em juros.
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O défice conjunto das balanças corrente e de capital foi financiado por recurso às
emissões de títulos nos mercados internacionais por parte dos sectores residentes,
pelo aumento dos depósitos em Portugal dos não residentes não bancários e
ainda pelo aumento do crédito comercial obtido pelas sociedades não financeiras
junto de fornecedores externos.

1.3. Mercado financeiro

A estratégia de financiamento no mercado de títulos por parte das sociedades não
financeiras e das administrações públicas concentrou-se em emissões de curto
prazo, enquanto o sistema financeiro optou por continuar a alargar o prazo médio
das suas emissões nos mercados internacionais de obrigações e a reduzir o seu
financiamento líquido no mercado monetário interbancário da área do euro, o
que lhe permitiu melhorar os indicadores de solvabilidade e liquidez. Foram
igualmente registadas melhorias na qualidade do crédito concedido, apesar do
reforço da concentração do risco de crédito nos sectores relacionados com o
mercado imobiliário (que acompanhou o elevado crescimento do crédito à
habitação). 

Por outro lado, o crescimento do crédito à habitação não terá resultado
propriamente de um aumento do investimento das famílias ao nível da Formação
Bruta de Capital Fixo – o qual variou apenas cerca de 0,5% em termos nominais,
face a 2003 –, sendo antes atribuível a aquisições do parque imobiliário já
existente e a operações de refinanciamento.

Apesar dos níveis de endividamento alcançados, as condições de financiamento
em Portugal voltaram a registar uma melhoria em 2004.

No segmento do crédito bancário, a taxa de juro média dos empréstimos às
sociedades não financeiras registou uma redução de 4,6% para 4,4%, enquanto
a taxa de juro média dos empréstimos para aquisição de habitação se reduziu de
4,4% para 3,8%.

Balança de pagamentos

Mercado de obrigações

Taxas de juro e índice
cambial efectivo

Gráfico 1.3 Endividamento dos particulares e empresas não financeiras e
correspondentes juros a pagar (Portugal)
1995-2004
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Paralelamente, a partir do segundo semestre de 2004, os critérios de aprovação de
empréstimos a empresas e particulares para aquisição de habitação tornaram-se
menos restritivos.

As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro português seguiram
evoluções semelhantes às da área do euro, apresentando uma redução acentuada
no segundo semestre do ano. A valores de final de período, as taxas longas a dez
anos desceram de 4,4% para 3,6%.

No conjunto do ano, a taxa de câmbio efectiva do euro registou uma apreciação
de 4%, reflectindo essencialmente o fortalecimento da moeda europeia face ao
dólar Norte-Americano, ao iene Japonês e ao renminbi Chinês. Em finais de
Dezembro o euro atingiu a cotação mais alta desde a sua criação: 1,36 dólares.

Os efeitos da globalização económica no tocante ao aumento dos preços das
matérias-primas energéticas (petróleo) e não energéticas (especialmente no caso
do ferro e do aço) e à intensidade crescente da participação das economias
asiáticas e dos novos Estados membros da União Europeia têm vindo a traduzir-se
numa perda de termos de troca das economias da área do euro e num aumento
da concorrência no comércio e na captação de investimento estrangeiro. 

Esta tendência tem-se feito sentir de forma particularmente forte no caso da
economia portuguesa, altamente dependente do petróleo em termos energéticos
e cujas manufacturas de conteúdo tecnológico intermédio coincidem, em muitos
casos, com a tipologia dos produtos exportados a preços extremamente
competitivos pelas economias asiáticas. Esta situação tem contribuído para a
erosão das margens de lucro de uma grande parte da indústria portuguesa.

A compressão das margens de lucro do sector exportador tende a induzir o
encerramento e a deslocalização de empresas na indústria transformadora, o que
agrava ainda mais o desequilíbrio das exportações.

Por sua vez, os problemas de rendibilidade das empresas da indústria
transformadora afectam negativamente os fluxos líquidos de investimento directo
estrangeiro, que têm vindo a registar uma variação negativa equivalente a 0,6%
do PIB, em média anual, desde 1997.

No mercado de capitais registaram-se valorizações significativas, em particular no
segmento accionista, onde o índice PSI Geral apresentou um baixo nível de
volatilidade e um crescimento médio de cerca de 27,5%, ou de 18% a final de
período (substancialmente superior aos 18% de crescimento médio do principal
índice de referência europeu, o Dow Jones Eurostoxx, ou de 10% a final de
período), face aos -7% de crescimento médio registados em 2003.

1.4. Impacto da crise petrolífera sobre a evolução conjuntural
à escala global

Em 1995, o aprovisionamento mundial de energia era assegurado por cinco fontes
primárias, com as seguintes quotas: o petróleo (com 40%); o gás natural (com
cerca de 25%, em tendência ascendente) e o carvão (com cerca de 25%, em
tendência descendente), sendo os 10% de quota restante assegurados pelas
energias nuclear e hídrica.
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O petróleo representa, ainda hoje, a principal fonte de energia primária global,
com uma quota de 40% da energia transaccionada no mercado internacional,
tendo sobre as restantes fontes de energia primária a vantagem de (como líquido)
ser facilmente armazenável, transportável e destilável, o que – associado ao facto
de ser a mais eficaz fonte de combustíveis líquidos utilizados em motores de
combustão interna – o torna dificilmente substituível no conjunto das suas
propriedades.

Trata-se, contudo, de um recurso energético que se encontra disponível na
natureza em quantidade finita e não renovável (pelo menos na escala de tempo da
vida humana), estimando-se1 que até finais de 2004 terão sido efectivamente
consumidos cerca de 945 biliões de barris de petróleo, i.e., cerca de 50% das
reservas totais existentes na Terra antes do início da respectiva exploração.

A quantidade de reservas últimas recuperáveis2 remanescentes em finais de
2004 estimava-se em cerca de 1.000 biliões de barris de petróleo convencional, a
que acresceriam reservas de gás natural equivalentes em termos energéticos a
mais cerca de 1.000 biliões de barris de petróleo.

Os cerca de 1.000 biliões de barris de petróleo das reservas últimas recuperáveis
ainda existentes (65% das quais concentradas em apenas seis países do Médio
Oriente) estão a ser consumidos a um ritmo que actualmente se cifra em cerca de
25 biliões de barris por ano, ritmo esse com tendência crescente – mais intensa nas
grandes economias asiáticas em desenvolvimento, como a da Índia e da China
(país onde o consumo cresceu 16% em 2004, atingindo uma quota de cerca de
8% do total mundial) e mais branda nas economias maduras, como a dos EUA
(com uma quota de consumo de cerca de 25% do total mundial e onde o
consumo anual tem crescido cerca de 3,5%).

A experiência industrial da larga maioria dos países produtores de petróleo tem
revelado que a respectiva capacidade de produção atinge o máximo cerca de 25 a
40 anos após atingirem a taxa máxima de descoberta de reservas, declinando
posteriormente. 

Os picos da curva de produção foram atingidos, respectivamente, em 1971 nos
EUA, em 1977 na Indonésia (onde, após uma nova vaga de prospecção, foi
atingido um novo pico em 1999), em 1988 na Rússia (onde se prevê um pico
secundário em 2009), em 1994 no Egipto, em 1999 no Reino Unido e em 2001 na
Noruega, enquanto na China se prevê que o pico de produção seja atingido em
2009.

Na sequência dos trabalhos realizados por Marion King Hubbert (que
correctamente previu para o início da década de 1970 o pico da produção
petrolífera dos EUA e para os anos próximos ao final do século XX o pico da
produção mundial), Colin Campbell e Jean Laherrére previram, em 1998, que
o pico de produção global dos hidrocarbonetos líquidos – petróleo
convencional mais o não convencional (como o petróleo pesado, de águas
profundas, o petróleo polar e os líquidos condensados do gás natural) – seria
atingido cerca do ano 2010.

Reservas últimas
recuperáveis

remanescentes a nível
mundial 

Picos e posterior declínio
da produção de petróleo

convencional

1 Estimativas da ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) relativas a finais de 2004 (vide "Antes e depois do
Peak Oil", pelo Prof. Rui Namorado Rosa, Economia Pura n.º 72).

2 A expressão "reservas últimas recuperáveis" refere-se a reservas onde, depois de se atingir uma fase de extracção
irrecuperável por métodos convencionais, cerca de 30% a 35% do petróleo remanescente pode vir a ser recuperado
através de métodos avançados (Enhanced Oil Recovery) com custos, obviamente, mais elevados.
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A análise da evolução da cotação do petróleo nos últimos anos revela que, desde
o início da crise asiática de 1998/99 até finais de 2004, os preços aumentaram 5,5
vezes em 6 anos, situação essa que parece corresponder a uma tendência
persistente no futuro próximo.

A situação actual dos altos preços das ramas de petróleo é explicável pela
emergência de um novo padrão de procura (em função do crescimento
económico e aumento da procura energética da China e da Índia), bem como pela
erosão da capacidade excedentária da OPEP (que caiu de 15 milhões para
menos de 1 milhão de barris/dia, entre 1988 e 2005), pelo equilíbrio cerrado
existente entre a oferta e a procura, pela vulnerabilidade geopolítica de
alguns dos principais países produtores, pela erosão da capacidade de
refinação – ligada à falta de investimento recente na área da exploração e
desenvolvimento e à recente devastação por tornados de áreas de refinação
(nomeadamente nos EUA e Golfo do México) – e também pelo movimento dos
fundos especulativos.

Apesar da significativa redução do consumo médio de petróleo por unidade de PIB
produzida nos países da OCDE (cerca de 1,7% por ano, nos últimos seis anos) em
consequência de um maior recurso a fontes alternativas de energia e tecnologias
menos intensivas em petróleo, certo é que o PIB real tem continuado a crescer
– anulando aquele efeito de poupança relativa – enquanto, quer a possível
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Gráfico 1.4 ASPO3 - Produção Mundial de Hidrocarbonetos Líquidos, Histórica e Projectada (2004)

Evolução internacional do
preço do petróleo e

perspectivas de evolução
futura

Causas de influência
prolongada

3 Ver primeira nota de rodapé relativa às estimativas da ASPO, organização internacional de geólogos, geofísicos e outros
cientistas, universitários e da administração pública, filiada junto de Universidades e outras Instituições Europeias que
partilham o interesse comum de determinar a data e o impacto do evento correspondente ao atingir do pico e posterior
declínio da produção mundial de petróleo e gás natural, devido ao carácter limitado da quantidade destes recursos.
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substituição parcial do petróleo pelo gás natural, quer os avanços
tecnológicos nos combustíveis de hidrogénio e celulares, requerem mais
de uma década para ser implementados de forma substancial, envolvendo a
necessidade de operar mudanças importantes nas infra-estruturas de distribuição
e transportes.

Assim sendo, todas as causas para o aumento do preço das ramas de petróleo
acima referidas apresentam um carácter persistente no médio a longo prazo,
sendo importante referir que o crescimento da produção está globalmente
limitado pela extremamente reduzida elasticidade da capacidade
extractiva (ver efeitos do “Peak Oil” no gráfico anterior), bem como pelo
crescente custo de desenvolvimento e colocação no mercado das reservas
petrolíferas (ligados à necessidade de captar e refinar quantidades crescentes de
petróleo não convencional).

Tendo em conta a perspectiva evolutiva de médio prazo sustentada nos
argumentos anteriores, uma simples análise de tendência por regressão
logarítmica aplicada à crono-série dos preços médios anuais do crude no
mercado internacional ao longo dos últimos 10 anos situará a estimativa
central do preço médio anual do petróleo em torno dos 100 dólares
Norte-Americanos por barril em 2010.

Esta tendência altista poderá ser contrariada por uma quebra de procura na
sequência de uma eventual recessão económica global ou parcialmente
contrariada de forma consciente, através de medidas que estimulem uma mais
rápida transição para a utilização de recursos energéticos diferentes dos baseados
no petróleo convencional. Não é, no entanto, aparente neste momento até que
ponto este tipo de estratégia possa vir a gerar alterações substanciais no padrão
do consumo energético global dos próximos cinco anos.

As altas de preços internacionais do petróleo de 1973-74, 1978-80 e de 1989-90
foram ocasionadas por perturbações temporárias ao nível da oferta, tendo os
respectivos impactos sido traduzidos em fortes efeitos recessivos à escala mundial
e em aumentos sensíveis de inflação.

Gráfico 1.5 Evolução recente dos preços das ramas de petróleo e sua projecção no futuro próximo (2004, com
incorporação de informação parcial de 2005)

Tendências de médio e
longo prazo

Efeitos económicos da
alta do preço do petróleo
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Os efeitos recessivos, por sua vez, levaram a quebras de consumo que – uma vez
restaurado o nível normal de produção petrolífera – tiveram como consequência a
rápida queda dos preços do petróleo.

A principal razão do recente aumento do preço do petróleo (que triplicou
entre 2001 e 2004) não ter ainda provocado efeitos recessivos sensíveis na
economia mundial deve-se ao facto de (ao contrário dos bruscos choques de
preços que caracterizaram as últimas crises petrolíferas) este último aumento
ter ocorrido: (a) de forma bastante gradual; (b) como resultado muito mais
de um aumento da procura que de pontuais perturbações de oferta e
(c) em ambiente sustentado de baixas taxas de juro, tendo estas últimas
ajudado a sustentar o financiamento do consumo e contribuído para a formação
de bolhas especulativas nos mercados imobiliários de vários países. Este tipo de
quadro torna muito menos provável a possibilidade de uma quebra brusca dos
actuais preços do petróleo.

Por sua vez, a alta de preços da propriedade imobiliária tem permitido a
particulares e empresas financiar o aumento do respectivo consumo
através de empréstimos sobre o valor das suas habitações, edifícios e
terrenos. Esta situação tem vindo a ocorrer principalmente em países como os
EUA e o Reino Unido (não sendo no entanto generalizável ao conjunto da União
Europeia), onde o aumento das disponibilidades financeiras assim geradas
tem permitido contrabalançar integralmente o aumento do preço dos
combustíveis.

Tudo isto tem vindo a acontecer num ambiente de inflações
historicamente baixas ao nível mundial, parcialmente devidas à forte pressão
competitiva da crescente oferta e exportação de produtos de baixo preço
provenientes da China, Índia e países do Sudeste Asiático.

Estimativas recentes, baseadas em simulações de modelos macro-económicos,
apontam para que um aumento permanente de 100% no preço do petróleo
tenha um efeito acumulado ao fim de dois anos sobre o crescimento da actividade
económica de -0,8% dos EUA e -1,5% na área do euro e um efeito sobre a
inflação de 1% a 1,5%, em ambos os casos4 (dependente, contudo, da orientação
dominante da política monetária e de outras influências, como os efeitos de
interacção económica com outros mercados).

Estes efeitos podem ser temporariamente contrabalançados por medidas
excepcionais, mas a experiência sugere que não podem ser adiados
indefinidamente.

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

Na sequência do processo iniciado em 2003 relativamente à recuperação
técnico-financeira das empresas de seguros e resseguros (empresas de direito
português e sucursais de empresas de seguros não comunitárias) sob o controlo
do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), em 2004 essa recuperação acentuou-se
graças ao mesmo tipo de causas e influências, ou seja, à recuperação generalizada
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O que distingue esta alta
de preços das anteriores?

Evolução global do sector
segurador e de fundos de

pensões

4 Fonte: Relatório Anual do Banco de Portugal - 2004
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dos mercados de capitais e a um mais apurado nível de gestão técnica do risco. Em
consequência, os resultados da maioria das empresas foram positivos em todas as
vertentes: Vida, Não Vida e Fundos de Pensões. 

No final de 2004 o montante dos investimentos totais afectos à
representação das provisões técnicas da actividade seguradora e aos
fundos de pensões totalizava, em Portugal, cerca de 47,4 mil milhões de euros
(35% do PIB), face aos 46,7 mil milhões de euros do ano anterior.

O volume de prémios de seguro directo do conjunto das empresas a actuar em
regime de estabelecimento em Portugal foi de cerca de 10.595 milhões de euros,
que comparam com os cerca de 9.569 milhões de euros de 2003, traduzindo um
crescimento nominal de 10,7% – ou uma taxa de crescimento real de cerca de
8,2%, face aos 2,5% de inflação e aos 1,1% de crescimento real do PIB,
registados em 2004 – numa evolução a ritmo mais brando que o do ano anterior
(onde o crescimento nominal foi de 11,9%). Este crescimento expandiu o rácio
nacional de penetração económica do seguro até aos 7,9% do PIB (7,3% em
2003), que equivalem a 92% da taxa média da União Europeia a 15 (8,6% em
2004) ou 95% da UE a 25.

Em linha com a tendência geral da última década, a maior parte do crescimento
anual da produção seguradora (83,5%) foi originada pelo ramo Vida, cuja carteira
cresceu 15,7% face a 2003, tendo o conjunto dos ramos Não Vida crescido cerca
de 4,1% – ainda assim a um ritmo superior à inflação –, continuando a
desaceleração relativamente suave dos últimos dois anos (crescimentos de 4,8%
em 2003 e de 10,2% em 2002). A quota do ramo Vida no conjunto da produção
seguradora passou, assim, de 56,8% para 59,4%, um indicador exactamente
igual à média da União Europeia a 15.

A análise conjunta dos resultados, rendibilidades e evolução da estrutura
patrimonial da actividade seguradora em Portugal só é viável no contexto do
universo das empresas sob o controlo do ISP, cuja dimensão financeira em 2004
se aproximou dos 96% do conjunto das empresas de seguros que aí actuam em
regime de estabelecimento.

No universo das empresas sob o controlo do ISP verificou-se um aumento das
provisões técnicas totais (Vida e Não Vida) de 28,8 mil milhões de euros para
32,3 mil milhões, traduzindo um crescimento nominal de 12,4%, essencialmente
devido ao comportamento do ramo Vida – onde mais uma vez os seguros de forte
componente financeira registaram um acréscimo muito significativo, aumentando
a sua prevalência na carteira – uma vez que, no seu conjunto, as provisões técnicas
dos ramos Não Vida cresceram apenas cerca de 4% (atingindo o valor de 5,4 mil
milhões de euros).

Por outro lado, o mercado português de fundos de pensões ascendia, no final de
2004, a cerca de 15 mil milhões de euros (cerca de 11,2% do PIB), sendo
maioritariamente composto por fundos de pensões do sector bancário e do sector
das comunicações que, em conjunto, representam praticamente 80% do
montante total dos fundos de pensões.

À semelhança do que havia sucedido em 2003, e em contraste com a situação
registada em 2002 (resultados técnicos de -175 milhões de euros), os resultados
técnicos da actividade seguradora revelaram-se globalmente positivos em

Função financeira,
resultados técnicos e

rendibilidade 
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2004 num valor de 568 milhões de euros, contribuindo para a obtenção de um
lucro de 398 milhões de euros (o valor mais elevado dos últimos 10 anos, se, no
ano 2000, expurgarmos o efeito da operação de alienação da participação
qualificada detida por uma empresa de seguros numa instituição bancária).

O resultado técnico positivo do ramo Vida, da ordem dos 283 milhões de euros,
representa um acréscimo de 61,4% face a 2003. Já na vertente Não Vida os
resultados técnicos atingiram o valor de 285 milhões de euros (228 milhões em
2003, o que representa um crescimento de 25%), como resultado,
fundamentalmente, de uma redução no custo do risco. Finalmente, no tocante às
sociedades gestoras de fundos de pensões, o resultado líquido de 2004
revelou-se, uma vez mais, positivo, em cerca de 11,4 milhões de euros, montante
que representa 22,9% dos capitais próprios.

Quanto aos resultados financeiros do conjunto das empresas de seguros sob a
supervisão do ISP, estes alcançaram em 2004 o valor de 1.651 milhões de euros. 

Os bons resultados, tanto da actividade seguradora como da actividade de gestão
de fundos de pensões, ao longo do ano em análise, permitiram uma recuperação
de cerca de 15,8% no valor dos capitais próprios das empresas de seguros
sob a supervisão do ISP (que evoluíram de 2.437 milhões de euros para 2.822
milhões) e de cerca de 3,3% nos caso das sociedades gestoras de fundos de
pensões (que aumentaram de 48 milhões de euros para cerca de 49,6 milhões de
euros), traduzindo-se igualmente em elevados rácios de rendibilidade, tanto
dos capitais próprios da actividade seguradora face ao resultado líquido do
exercício (15,3%, face a 10,9% em 2003), como dos capitais próprios face ao
resultado técnico (22% face a 19,1%). Por seu lado, a rendibilidade dos capitais
próprios das sociedades gestoras de fundos de pensões cresceu também, embora
comparativamente menos, de 22,3% para 22,9%.

Após vários anos consecutivos de erosão de vários elementos constitutivos da
margem de solvência da actividade seguradora em Portugal (e da própria taxa de
cobertura da referida margem) – que tornaram necessário o recurso a aumentos
de capital social e a empréstimos subordinados – em 2004 verificou-se um
aumento de cerca de 5 milhões de euros de capital e uma redução de 16,2
milhões nos empréstimos subordinados.

Face a estas evoluções, a taxa de cobertura global da margem de solvência
da actividade seguradora aumentou de 155% e 169% em 2002 e 2003, por
esta ordem, para 173% em 2004, tendo igualmente sido registados aumentos
nas margens de todos os subagregados de empresas de seguro, por especialidade
de negócio (Vida, Não Vida e Seguradoras Mistas).

No caso das sociedades gestoras de fundos de pensões, a margem de
solvência disponível registou um ligeiro aumento de 1% face a 2003, o que,
simultaneamente com o decréscimo da margem de solvência exigida (face à
redução do montante gerido pelos fundos de pensões), conduziu a um
crescimento da taxa de cobertura de 155% para 164%.

Tendo em conta não apenas o ritmo de crescimento dos preços do petróleo e seus
derivados, mas também as tendências persistentes para a manutenção desses
mesmos preços a níveis elevados ao longo dos anos mais próximos, é de esperar
que a subida de preços no consumidor se mantenha relativamente moderada mas
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em curso ascendente a nível global – afectando também o custo das exportações
chinesas e do Sudeste Asiático) –, o que implica que o aumento da inflação venha
a concretizar-se tanto na área do euro como em Portugal (neste último caso com
maior intensidade, dada a sua maior dependência relativamente a esta base
energética). Por outro lado, considerando os níveis extremamente elevados de
crescimento do PIB e do comércio externo mundial atingidos durante o ano 2004,
é de esperar alguns efeitos contracíclicos ao longo de 2005, associados ao excesso
de capacidade produtiva da área do euro, a uma continuada moderação salarial e
à manutenção de elevadas taxas de desemprego. As previsões do FMI apontam
para uma aceleração da actividade económica na área do euro para cerca de 2,2%
em 2004 mas, dada a exígua capacidade de contributo da procura interna
portuguesa para o crescimento económico, não é de esperar uma taxa de
crescimento real do PIB português significativamente acima de 1%.

Um futuro aumento da inflação à escala mundial, ainda que ocorrendo a um ritmo
bastante moderado, terá necessariamente como efeito um aumento das taxas de
juro de curto e longo prazo, o que poderá criar tensões sistemáticas e prolongadas
sobre os mercados de capitais e um aumento de volatilidade relativa ao valor das
acções e obrigações para 2005 e anos vindouros, com elevação dos spreads de
risco de crédito (que atingiram valores mínimos históricos). Estas influências
poderão, por sua vez, afectar os preços da propriedade imobiliária –
especialmente nos países onde têm vindo a formar-se “bolhas” especulativas – e,
em menor escala, nos países da área do euro, donde a necessidade de
implementação de Stress Tests e optimização dos perfis de risco-rendibilidade
associados à gestão Activo-Passivo por parte das empresas de seguros.

Relativamente ao sector segurador e de fundos de pensões, cujas empresas
atingiram excelentes resultados em 2004 e foram compreensivelmente generosas
na sua política de distribuição de resultados sob a forma de dividendos (após os
reforços de capital que se tornaram necessários na sequência da crise dos
mercados de capitais entre 2000 e 2002), são ainda de ponderar, para o futuro
próximo, as necessidades de implementação das novas normas contabilísticas
internacionais e dos novos sistemas e requisitos de solvência cuja definição,
adopção e implementação no conjunto da União Europeia se prevêem vir a ter
lugar nos próximos anos.

Torna-se consequentemente importante aproveitar, em anos futuros, as margens
positivas do negócio para reforçar o nível e a estrutura dos capitais próprios,
financiar o investimento em aplicações de gestão optimizada do risco e custear a
transição informático-contabilística para o novo ambiente.

Finalmente, tendo em conta a recente reintrodução de benefícios fiscais para os
Planos de Poupança-Reforma (PPR) constantes do Orçamento de Estado para
2006, perspectiva-se a continuação do crescimento do ramo Vida,
nomeadamente no tocante aos instrumentos ligados à poupança para efeitos de
reforma.
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OS SEGUROS*

2.1. Evolução da actividade seguradora

2.1.1. Elementos síntese sobre a evolução da actividade 
seguradora

Dando continuidade à tendência que tem vindo a verificar-se nos últimos anos, o
ano 2004 foi novamente marcado por uma performance positiva por parte das
empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento em Portugal, ainda
que com taxas de crescimento ligeiramente inferiores às registadas no ano
anterior.

Mais uma vez, foi o ramo Vida aquele que contribuiu mais significativamente para
o crescimento global da produção, com uma taxa de crescimento de 15,8% (18%
em 2003). O conjunto dos ramos Não Vida manifestou um crescimento
ligeiramente inferior ao registado no ano anterior: 4,1% em 2004, face a 4,8%
em 2003.

Tal como em 2003, o mercado segurador português não sentiu, em 2004,
alterações estruturais muito significativas, já que a maior parte das entradas e
saídas no mercado não envolveu empresas de seguros com lugares cimeiros no
ranking da produção. Apenas merece destaque a incorporação da carteira da ICI
(7.º posto na produção Não Vida, em 2003, com uma quota de mercado de 4,9%)
na Império Bonança.

Em termos globais, a produção apresentou um acréscimo de 10,7%, o que se
consubstancia num volume total de prémios na ordem dos 10.595 milhões de
euros.

O conjunto de 30 empresas de seguros que actuam no ramo Vida em regime de
estabelecimento em Portugal, englobando empresas especializadas naquele
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Crescimento da produção

Volume de negócios do
mercado português

Quadro 2.1 Grandes agregados

milhões de euros 2002 2003 2004

N.º de Empresas de Seguros (1) 81 74 69

Vida 26 24 23

Não Vida 47 42 39

Mistas 8 8 7

Produção de Seguro Directo (1) 8.553 9.569 10.595

Vida 4.606 5.434 6.291

Não Vida 3.947 4.135 4.304

(1) Empresas de seguros a actuar em regime de estabelecimento, incluindo 28 sucursais de empresas
de seguros com sede na U.E., das quais 9 são empresas especializadas em Vida, 18 em Não Vida e 1
mista

* No decurso das análises que adiante serão apresentadas, o universo considerado nem sempre é o mesmo. Nos pontos
2.1.1. e 2.2.2. considera-se o universo total das empresas de seguros que actuam em Portugal em regime de
estabelecimento, enquanto que nos restantes pontos se toma por objecto o universo das empresas de seguros sob a
supervisão do ISP. Este último universo é mais reduzido que o primeiro por não incluir as sucursais em Portugal de
empresas de seguros sediadas na União Europeia, cuja supervisão compete às autoridades de supervisão dos respectivos
Estados membros de origem.
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segmento e mistas, contribuiu para um aumento da produção de seguro directo
em 857 milhões de euros, reforçando, mais uma vez, o peso que esta actividade
tem vindo a assumir no total da actividade ao longo dos últimos anos (59,4% em
2004, face a 53,9% em 2002 e 56,8% em 2003).

Foi também este o ramo que teve um peso mais significativo no acréscimo do
volume da produção, à semelhança do que havia sucedido no ano anterior. Com
efeito, só o crescimento da produção de seguro directo do ramo Vida contribuiu
em 83,5% para o crescimento total.

2.1.2. Comparações internacionais

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

Em 2004, o volume de produção de prémios de seguro atingiu os 3.244 biliões de
dólares norte-americanos, o que representa um crescimento real5 de 2,3% face a
2003. Deste valor, 57% diz respeito ao ramo Vida, à semelhança do verificado no
ano anterior (56,9%).

Ao contrário do que se havia verificado em 2003 – recorde-se que a nível
internacional a produção Vida caiu, em termos reais, 0,7% nesse ano, face a um
crescimento, também real, de 6,4% no conjunto dos ramos Não Vida –, 2004
marca um período de grande equilíbrio no nível de crescimento real da produção
dos dois segmentos de negócio, que se cifrou, em ambos os casos, em 2,3%.

Como anteriormente, a produção da actividade seguradora continua a encontrar-se
fortemente concentrada no Continente Norte-Americano, na Europa Ocidental e
no Japão, num total de 86,8% para estas três regiões, proporção ainda assim mais
reduzida que a verificada nos dois anos anteriores, 87,8% em 2003 e 88,4% em
2002.

Produção mundial

5 É de notar que a referência a taxas de crescimento em dólares não corresponde às que seriam expressas em euros, face
à oscilação que ocorreu na taxa de câmbio entre aquelas duas divisas no ano transacto.

Gráfico 2.1 Quota de mercado mundial

Fonte: Sigma – World insurance in 2004 (Swiss Re)
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Embora o índice de penetração (Prémios/PIB) se continue a situar em níveis
relativamente próximos nestas três regiões (9,2%, 8,4% e 10,5%, pela mesma
ordem, face a 9,4%, 8,5% e 10,8% em 2003), quando se analisa o seu índice de
densidade (Prémios/População) constatam-se valores muito diferenciados.
Refira-se, por exemplo, que o prémio médio per capita do Japão e da América do
Norte (3.875 e 3.601 dólares, respectivamente) é consideravelmente superior ao
registado na Europa Ocidental (apenas 2.360 dólares), embora nesta área
geográfica se continue a verificar um crescimento mais pronunciado neste
indicador do que nos dois primeiros casos.

Contrariando a situação que se havia verificado em 2003, ano em que, como já foi
referido, se registou uma contracção nominal da produção para o ramo Vida ao
nível mundial, o ano 2004 foi marcado por um crescimento equiparável e
significativo da actividade nesse âmbito. No entanto, considerando cada um dos
continentes em particular, esta evolução verifica-se apenas para os mercados
europeu e asiático. Com efeito, enquanto na América do Sul e na Oceânia o ramo
Vida apresentou um crescimento mais acentuado, verificou-se a situação inversa
na América do Norte e, sobretudo, no Continente Africano.
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Gráfico 2.2 Crescimento nominal da produção a nível mundial

Fonte: Sigma – World insurance in 2004 (Swiss Re)

Gráfico 2.3 Quota de mercado na União Europeia

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

A quota de mercado dos vários países que constituem a União Europeia manteve-se
praticamente inalterada face à situação que se havia verificado em 2003. O Reino
Unido continua, assim, a ocupar a primeira posição do ranking, com uma quota de
mercado de 26,5% (que corresponde a uma quota de mercado de 28,5% no
ramo Vida e 22,5% nos ramos Não Vida), seguido pela Alemanha (12,7% e
22,7%, pela mesma ordem) e pela França (19,4% e 14%, idem), ambas com uma
quota global de mercado a rondar os 17%.

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

Também Portugal continua a manter a sua posição no 13.º lugar, com quotas de
mercado de 1,2% e 1,1% no ramo Vida e nos ramos Não Vida, respectivamente,
o que lhe proporciona uma quota de 1,2% em termos de actividade global. Estes
valores são consistentes com aqueles que se verificaram nos dois últimos anos.

Não obstante a manutenção da sua posição em termos de ranking, Portugal foi
um dos países onde o crescimento real da produção foi mais significativo,
principalmente nos negócios do ramo Vida. Conjuntamente com Portugal
(13,1%), também a França (10,6%) e o grupo dos dez novos Estados membros da
União Europeia (14,1%, em média) apresentaram elevadas taxas de crescimento
para o ramo Vida, registando a Suécia (11,3%) a maior taxa de crescimento real
para os ramos Não Vida.

No sentido inverso, são a Alemanha (-0,6%) e a Suécia (sem variação) os países
que apresentam taxas de crescimento real mais reduzidas para o ramo Vida.
Quanto aos ramos Não Vida, são a Irlanda (-4,9%) e o Reino Unido (-0,5%) os
países onde se registou a taxa de crescimento mais baixa.

Produção na UE'25

Gráfico 2.4 Crescimento real da produção na União Europeia

Fonte: Sigma – World insurance in 2004 (Swiss Re)
Nota: Alguns países – identificados com * – apresentam o crescimento real em 2003.



5577

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

O índice que se verifica relativamente ao mercado português registou um
acréscimo expressivo, evolução que ficou a dever-se ao facto, já referido
anteriormente, de Portugal ter registado uma das taxas de crescimento real mais
expressivas relativamente a idêntico indicador nos restantes países da União
Europeia.

A combinação deste crescimento com a evolução global verificada no mercado
segurador comunitário levou, mais uma vez, a alguma recuperação do
desfasamento temporal que se tinha vindo a verificar. Assim, se em 2003 o
indicador português estava muito próximo do índice comunitário relativo ao ano
1997, em 2004 constata-se um valor situado, na óptica da UE’15, entre 1998 e
1999, o que equivale a uma nova redução, desta vez entre um e dois anos, no
desfasamento anteriormente existente.
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Índice de penetração

Gráfico 2.5 Índice de penetração (Prémios/PIB)

Fonte: Sigma – World insurance in 2004 (Swiss Re)

Gráfico 2.6 Índice de densidade (Prémios/População residente)

* Fonte: Sigma – World insurance in 2004 (Swiss Re)
Nota: Valores convertidos de USD para euros à taxa de câmbio em vigor no final de cada período.
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O índice de densidade relativo a Portugal manteve-se, no ano 2004, a um nível
praticamente idêntico ao verificado no ano anterior. No entanto, em virtude do
decréscimo deste índice, quer a nível da UE’15 (potenciado pelo crescimento real
negativo da produção na Irlanda), quer a nível da OCDE (influenciado
significativamente pela desvalorização do dólar face ao euro), o índice de
densidade relativo a Portugal passou a representar 47,4% da média da Europa dos
quinze, o qual constitui uma recuperação significativa face aos 39,8% registados
no ano anterior. Com a adesão de dez novos Estados membros o indicador
português passa a ser o equivalente a 55,7% do índice comunitário, situação que
fica a dever-se ao reduzido índice de densidade daqueles países, como aliás
poderá comprovar-se no Gráfico 2.7.

De facto, na UE’25 os extremos relativamente a este indicador são ocupados pelo
Reino Unido e pela Irlanda, com um volume de prémios per capita acima, em
qualquer dos casos, de 4 mil dólares (um pouco mais de 3 mil euros, à taxa de
câmbio em vigor no final de 2004), e grande parte dos novos Estados membros da
União Europeia, dos quais sobressaem a Polónia, a Lituânia, a Hungria e a
Eslováquia, com um índice de densidade sempre inferior a 300 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. 

Pelo menos no que se refere à UE’15, o posicionamento de cada um dos países é
muito semelhante ao verificado no ano anterior. Do mesmo modo, continua a ser
possível identificar uma relação quase linear entre eles, a qual é reflectida pelo
coeficiente de correlação (R2) de 0,782, continuando também a ser o mesmo o
grupo de países que apresenta um maior desfasamento face à recta de regressão.

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

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

Índice de densidade

Gráfico 2.7 Índice de penetração vs. Índice de densidade

Fonte: Sigma - World insurance in 2004 (Swiss Re)
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Teoricamente, o desenvolvimento de um mercado pode ser avaliado com base na
representatividade que o ramo Vida assume face aos ramos Não Vida.

Seguindo este princípio, e considerando os valores relativos a 2004, é de registar
uma inversão da situação verificada no ano 2003, em que o peso dos prémios do
ramo Vida havia sofrido um decréscimo no total da produção, face a valores
registados em anos anteriores. Com efeito, no ano em análise, o volume de
prémios de seguros do ramo Vida respeitantes aos quinze países que
anteriormente constituíam a União Europeia atingiu os 650 biliões de dólares, o
que representa 59,4% do valor total da actividade. Caso se considerassem
também os dez novos Estados membros, esse valor ascenderia aos 658 biliões de
dólares, sendo a referida proporção ligeiramente mais baixa, de 59%.

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.

Assim, e tendo em conta esta ressalva, a análise do Gráfico 2.8 permite concluir
que Portugal se encontra situado à frente de países como a Alemanha, a Áustria,
a Espanha, a Grécia e a Holanda. Em contrapartida, o Luxemburgo (86%) e a
Finlândia (78,5%) apresentam um elevado peso do ramo Vida. Por outro lado,
aquele segmento de negócio tem um peso muito reduzido em países como a
Estónia, a Lituânia e a Eslovénia, sempre menos do que 30% da produção total do
seu sector segurador.
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Peso ramo Vida vs. ramos
Não Vida

Gráfico 2.8 Ramo Vida/ramos Não Vida

Fonte: Sigma – World insurance in 2004 (Swiss Re)
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Efectuando uma comparação com outros países, verifica-se que, nos Estados
Unidos da América (45,1%), o peso do ramo Vida é relativamente baixo
comparativamente com os valores registados na União Europeia, ao contrário do
que ocorre com o Japão (78,6%).

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

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

Tal é o caso do Luxemburgo, e, em menor grau, da Áustria e da Grécia,
relativamente aos quais se esperaria uma maior procura de produtos do ramo Vida,
face ao seu nível de produção por habitante. Do outro lado da recta de regressão
surge claramente a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Irlanda e o Reino
Unido, Estados membros nos quais a procura de produtos Vida é mais acentuada,
tendo em conta o seu PIB per capita, do que a tendência geral deixaria supor.

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

As conclusões são basicamente muito semelhantes às que foram retiradas a partir
do gráfico anterior, embora com uma relação linear mais forte, comprovada
através de um coeficiente superior, 0,792. Todavia, o declive da recta é superior
no caso da regressão relativamente à produção do ramo Vida (0,044), do que no
que se refere aos ramos Não Vida (0,029), o que significa que, embora com um
ajustamento de pior qualidade, o PIB per capita é mais determinante a influenciar
a produção do ramo Vida.

PIB per capita e
densidade do seguro

Gráfico 2.9 PIB per capita vs. Índice de densidade Vida

Fonte: Sigma - World insurance in 2004 (Swiss Re)
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Aparecem com uma produção inferior à norma (nas zonas do lado direito mais
distanciadas da recta) o Luxemburgo, e, de uma forma menos pronunciada a
Finlândia, a Grécia e alguns dos novos Estados membros da União Europeia. Em
situação oposta surgem claramente a Holanda e, também, a Alemanha e o Reino
Unido.

Tanto num gráfico como noutro é também interessante notar a relativa
proximidade de países com uma estrutura semelhante ou com um passado
histórico ou cultural próximo. Tal é o caso, por exemplo, do Reino Unido e da
Irlanda, da França e da Bélgica, da Alemanha e da Áustria, da República Checa e
da Eslováquia e, ainda, dos países nórdicos.

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

Embora os últimos dados disponibilizados pelo CEA (Comité Européen des
Assurances) se refiram a 2003, entendeu-se que esta análise ficaria enriquecida
se se considerassem também os Estados membros que apenas viriam a integrar a
União Europeia em 1 de Maio de 2004, os quais, todavia, são graficamente
representados com uma cor diferente. Por ausência de informação, não foi
possível considerar, para o conjunto dos ramos Não Vida, a Estónia, e, para
ambos os segmentos de negócio, os mercados da Letónia, da Lituânia e do
Luxemburgo.

Assim, considerando o mercado comunitário do seguro de Vida em 2003, verifica-se
uma reduzida concentração – utilizando a quota acumulada dos primeiros 5
grupos – na Alemanha (32,2% para o Top5 em 2002) e na Espanha (38,3%).
Todavia, tanto num como noutro caso constata-se uma maior concentração do
que em 2002 (28,3% para o Top5 alemão e 37,1% para o espanhol). É também
importante notar que, em 2003, a França entrou nos 5 mercados menos
concentrados, apesar de a quota acumulada do seu Top5 se manter relativamente
estável (55,5% em 2002 face a 55,1% em 2003).
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Gráfico 2.10 PIB per capita vs. Índice de densidade Não Vida

Fonte: Sigma - World insurance in 2004 (Swiss Re)

Concentração dos
mercados
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No extremo oposto, e talvez pelo reduzido número de operadores existentes,
sinónimo de menor profundidade do mercado, encontram-se a Estónia e Malta,
onde os primeiros 5 grupos dispõem da totalidade do mercado, seguindo-se-lhe o
Chipre (89,1%). Considerando apenas a UE’15, estariam na área de maior
concentração a Finlândia (85,1%, que compara com 91,5% em 2002) e Portugal
(79%, face a 70% no ano anterior).

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

Como tem sucedido nos últimos anos, continua a observar-se uma tendência para
uma maior concentração nos mercados com menor profundidade – ou seja, com
uma dimensão menos significativa –, constituindo excepções a esta regra o Reino
Unido, a França e a Itália.

No âmbito dos ramos Não Vida, e em termos estruturais, a hierarquização dos
diversos Estados membros da União Europeia não é significativamente diferente,
constituindo Portugal, em 2003, o 12.º mercado mais concentrado, ou 6.º
mercado se se considerar apenas a UE’15, face ao 4.º posto ocupado em 2002,
circunstância que decorre em larga medida da redução da dimensão agregada do
seu Top5, que passou de 70% para 68,3% em igual período.

Os mercados menos concentrados neste segmento de negócio em 2003 são
também os mesmos que no ramo Vida, i.e., Alemanha (27,9% no Top5, face a
28,3% em 2002), Espanha (38,3% e 37,1%, pela mesma ordem) e Reino Unido
(41% e 42,8%, idem).

No conjunto dos ramos Não Vida, tal como nos dois anos anteriores, e
considerando a UE’15, são ainda dois países nórdicos, a Finlândia e a Suécia, a
evidenciar um mercado mais concentrado, com 90,9% (91,5% em 2002) e

Gráfico 2.11 Concentração e dimensão do mercado na U.E. - Vida
2003

Fonte: European Insurance in Figures 2003 (CEA)
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89,8% (87%), respectivamente, no Top5. Todavia, considerando os elementos
disponíveis para a UE’25, é a Eslovénia a apresentar um mercado mais
concentrado, 93,9% no Top5 e 99,9% no Top10.

Tal como sucede no negócio Vida, também os Estados membros que apenas
aderiram em 2004 à União Europeia, com ressalva do Chipre, ocupam
predominantemente a parte direita do gráfico, correspondente a uma maior
concentração no segmento em apreço.

Nos ramos Não Vida continua a verificar-se, de uma forma ainda mais
pronunciada do que em Vida, que a mercados com menor profundidade
corresponde uma maior concentração, continuando, mais uma vez, o Reino
Unido, a França e também a Itália, a constituir as excepções mais evidentes a esta
regra.

A aplicação de um ponderador, por país, em função da sua quota de mercado na
UE’25 conduz à conclusão que o negócio Vida (52,3% no Top5 e 73,4% no
Top10) se encontra mais concentrado do que os ramos Não Vida (47,5% e
63,6%, pela mesma ordem), circunstância que se poderá ficar a dever à grande
diversidade de produtos existentes neste último segmento.

Apenas para efeitos de comparação com os valores registados em anos anteriores,
refira-se que o mesmo indicador, calculado para a UE’15, apresenta 51,9% no
Top5 e 73,1% no Top10 no ramo Vida, em 2003, face a 50,9% e 71,8%, pela
mesma ordem, em 2002. Por sua vez, no conjunto dos ramos Não Vida, a média
ponderada situava-se, em 2003, em 46,5% no Top5 (47,8% em 2002) e 62,8%
no Top10 (64%).

Conclui-se, assim, que na UE’15 se verificam dois movimentos diferenciados, com
a produção do ramo Vida a aparecer ligeiramente mais concentrada, ao contrário
do que sucede com o agregado dos ramos Não Vida.
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Gráfico 2.12 Concentração e dimensão do mercado na U.E. - Não Vida
2003

Fonte: European Insurance in Figures 2003 (CEA)
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2.2. Estrutura do mercado segurador

2.2.1. Distribuição das empresas por actividade e forma jurídica

No final do ano 2004 operavam em Portugal, em regime de estabelecimento, 69
empresas de seguros e resseguros, ou seja, menos cinco do que em 2003. Das
empresas que cessaram a sua actividade, três eram empresas de direito português
(duas Não Vida e uma mista) e outras duas eram sucursais de empresas
estrangeiras com sede na União Europeia (uma Vida e uma Não Vida).

Como já foi referido, e com excepção da incorporação da carteira da ICI, o
pequeno número de entradas e saídas no mercado não envolveu empresas de
seguros com lugares cimeiros no ranking da produção.

É também de referir o número crescente de empresas de seguros que operam em
Portugal em Livre Prestação de Serviços, mais 45 do que em 2003 e mais 85 do
que no ano anterior.

No que respeita à repartição da produção entre empresas de direito português e
sucursais estrangeiras, é de notar que, face ao ano anterior, houve uma ligeira
recuperação no peso da produção das sucursais face à actividade exercida pelas
empresas sedeadas em Portugal. Esta situação foi muito semelhante quer no caso
do ramo Vida (aumento de 0,6 pontos percentuais), quer no caso dos ramos Não
Vida (aumento de 0,5%).

Ainda assim, a produção relativa às empresas sediadas continua a ser
absolutamente dominante, 95,9% do total.

Quadro 2.2 Número de empresas de seguros e resseguros

2002 2003 2004

Conjunto 82 74 69 
Empresas de direito português 46 43 40

Anónimas 44 41 38
Vida 15 14 14

Não Vida 23 21 19
Mistas 6 6 5

Mútuas 2 2 2
Sucursais de empresas estrangeiras 36 31 29

Com sede na U.E. 34 30 28
Vida 10 10 9

Não Vida 23 19 18
Mistas 1 1 1

Com sede fora da U.E. 2 1 1
Vida 1 0 0

Não Vida 0 0 0
Mistas 1 1 1

Empresas de seguros em LPS 203 243 288

Número de empresas no
mercado

Gráfico 2.13 Repartição da produção
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2.2.2. Posicionamento no mercado

Face ao verificado em 2003, o conjunto de empresas de seguros que faziam parte
do ranking das dez com maiores quotas de mercado manteve-se inalterado. No
entanto, houve uma troca de posições entre os 8.º e 10.º lugares, com uma subida
de duas posições por parte da Açoreana.

Neste conjunto de empresas verificou-se um ligeiro incremento na concentração,
em particular por parte das cinco primeiras empresas do ranking (de 55% para
57,4%). Este facto ter-se-á ficado a dever a um aumento da quota da BPI Vida e
da Império Bonança (por incorporação da carteira da ICI), dado que se verificou
uma redução nas quotas de mercado da Fidelidade Mundial e da Tranquilidade Vida.

Procedeu-se também à determinação do nível de concentração do mercado
através dos índices habitualmente utilizados em economia para esse efeito: o
índice de Gini6 registou um valor de 0,677 e o índice de Herfindahl-Hirshman7 um
valor de 0,0897, face a um valor mínimo teórico de 0,0238.

É de referir que estes dois índices têm diferentes formas de interpretação. Assim,
para análises cruzadas (entre anos e entre universos de diferente dimensão, por
exemplo), dever-se-á utilizar o índice de Gini, que goza das necessárias
propriedades8 para o efeito. Já o índice de Herfindahl-Hirshman – pela forma de
cálculo – não pode ser interpretado de per si, permitindo apenas comparar a
evolução numa população que mantenha dimensão e estrutura idênticas,
preferencialmente em dois períodos muito próximos.
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Concentração do
mercado segurador

português

6 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).

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

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

Quadro 2.3 Produção de seguro directo - Conjunto da actividade

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2003 2004 Denominação Natureza 2003 2004

1.º 1.º Fidelidade Mundial, S.A. Mista 21,6% 21,1%

2.º 2.º Ocidental Vida, S.A. Vida 11,9% 12,0%

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

4.º 4.º BPI Vida, S.A. Vida 6,2% 8,2%

5.º 5.º Império Bonança, S.A. Mista 6,1% 7,4%

Cinco primeiras empresas 55,0% 57,4%

6.º 6.º Totta Seguros Vida, S.A. Vida 5,5% 5,6%

7.º 7.º Allianz Portugal, S.A. Mista 4,2% 3,9%

10.º 8.º Açoreana, S.A. Mista 3,5% 3,8%

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

9.º 10.º Tranquilidade, S.A. Não Vida 3,4% 3,3%

Dez primeiras empresas 75,2% 77,4%

Cinco maiores grupos financeiros 68,7% 69,0%
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Este cuidado deverá ser levado a cabo sempre que se pretender comparar níveis de
concentração de mercados diferentes.

Ao contrário do ano anterior, verificou-se um ligeiro aumento da quota de
mercado dos cinco maiores grupos financeiros que exercem a sua actividade em
Portugal em regime de estabelecimento.

Este facto encontra a sua explicação no aumento da quota de mercado do Grupo
BPI (na ordem dos 2%) e do Grupo Totta (com um aumento mais reduzido, de
apenas 0,1 pontos percentuais). No entanto, a quebra na quota de mercado dos
três maiores grupos financeiros resultou num aumento muito ligeiro da
concentração nos cinco lugares cimeiros (0,3%).

Ao longo dos últimos anos tem-se vindo a verificar um aumento da concentração
da produção nos seguros e operações do ramo Vida. No ano 2004 este fenómeno
continua a assumir uma importância notória, dado que as dez primeiras empresas
do ranking representam 90,2% do mercado. No entanto, e face ao ano anterior,
não se verificou um acréscimo significativo da referida concentração (apenas 0,2
pontos percentuais).

Posicionamento dos
grupos financeiros

Concentração no ramo
Vida

Gráfico 2.14 Produção de seguro directo - Conjunto da actividade

Quadro 2.4 Produção de seguro directo - Actividade Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2003 2004 Denominação Natureza 2003 2004

1.º 1.º Ocidental Vida, S.A. Vida 20,9% 20,1%

2.º 2.º Fidelidade Mundial, S.A. Mista 19,2% 19,2%

3.º 3.º Tranquilidade Vida, S.A. Vida 16,3% 14,8%

4.º 4.º BPI Vida, S.A. Vida 10,8% 13,7%

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

Cinco primeiras empresas 76,9% 77,2%

6.º 6.º Açoreana, S.A. Mista 3,3% 3,7%

8.º 7.º Axa-Portugal Vida, S.A. Vida 2,7% 2.6%

7.º 8.º Império Bonança, S.A. Mista 2,8% 2,6%

9.º 9.º Real Vida Seguros, S.A. Vida 2,5% 2,5%

13.º 10.º Crédito Agrícola Vida, S.A. Vida 1,4% 1,5%

Dez primeiras empresas 90,0% 90,2%

Cinco maiores grupos financeiros 79,7% 79,8%
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Comparativamente com a estrutura verificada no ano anterior, no ranking das dez
empresas com maior quota de mercado no ramo Vida para o ano 2004 é de notar
a subida de três posições do Crédito Agrícola Vida, em detrimento da Eurovida.
Esta situação ficou a dever-se a um aumento do volume da produção de 19,4%
por parte da primeira e a uma contracção de 30,8% no volume de produção da
segunda.

À semelhança do ano 2003, é de registar o reforço da posição ocupada pela BPI
Vida, que viu a sua quota de mercado aumentar quase 3%. Por outro lado, e
considerando apenas os cinco lugares cimeiros do ranking, a Ocidental Vida, a
Tranquilidade Vida e a Totta Vida viram as suas quotas de mercado decrescer,
embora mais nas duas primeiras empresas do que nesta última.

Em 2004, o índice de Gini apresenta, para o mercado relativo ao ramo Vida, um
valor de 0,603, valor mais baixo do que o verificado para o conjunto da actividade.
Por sua vez, o índice de Herfindahl-Hirshman evidencia um valor de 0,132, face a
um valor mínimo teórico de 0,05.

Considerando que em 2003 o índice de Gini era, para este segmento, de 0,604,
não se verificam alterações dignas de realce ao nível da concentração.

Em relação à quota de mercado dos principais grupos, a posição dos primeiros
cinco manteve-se inalterada face ao ano anterior. No entanto, verificaram-se
situações distintas em termos de evolução de cada um dos grupos financeiros:
enquanto que os Grupos BCP, BES e Totta reduziram as suas quotas de mercado,
o Grupo BPI registou um aumento de 2,9%. Por sua vez, o Grupo CGD manteve
a sua quota de mercado inalterada.

Tal como sucedeu no caso das dez primeiras empresas do ranking, também a
concentração dos cinco principais grupos sofreu um ligeiro aumento, de apenas
0,1 pontos percentuais.

De modo semelhante ao que tem vindo a verificar-se nos anos anteriores, a
produção dos ramos Não Vida apresenta uma dispersão maior do que no caso do
ramo Vida, pelo menos no que se refere à informação constante do Top10 .
Inclusivamente, voltou a verificar-se uma aproximação – desta vez muito
significativa, na ordem dos 4,8 pontos percentuais – entre os dois primeiros
lugares do ranking, isto apesar de a diferença entre as respectivas quotas de
mercado ser ainda algo significativa (9,3%).
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Posicionamento dos
grupos financeiros no

ramo Vida

Concentração no
agregado Não Vida

Gráfico 2.15 Produção de seguro directo - Actividade Vida
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Tal situação ficou a dever-se a dois movimentos contrários, que ocorreram em
simultâneo: por um lado, a quota de mercado da Fidelidade Mundial sofreu um
decréscimo (ainda que ligeiro) e a quota de mercado da Império Bonança
aumentou quase 4%, essencialmente por incorporação da carteira da ICI. Esta
situação, por outro lado, levou a um aumento do hiato existente entre as segunda
e terceira posições, o qual passou de 2,4% para 6,1%.

As restantes posições do Top10 não registaram alterações significativas, à
excepção do caso da Global, que subiu duas posições, uma delas como
consequência do desaparecimento da ICI.

O índice de Gini – que considera todos os segmentos de mercado e não apenas as
empresas de seguros de maior produção – apresenta, para o agregado dos ramos
Não Vida, em 2004, um valor de 0,639, valor mais alto que o verificado para o
ramo Vida. Por sua vez, o HHI (índice de Herfindahl-Hirshman) evidencia um valor
de 0,110, face a um valor mínimo teórico de 0,0357.

Em 2003, o índice de Gini era de 0,627, o que pode indiciar que no exercício de
2004 aumentou o nível de concentração de mercado neste segmento. Todavia, se
se expurgasse esta variação do efeito ICI9, aquele índice seria de 0,652, o que
significa que, de facto, a produção estaria, em 2004, menos concentrada.

Quadro 2.5 Produção de seguro directo - Actividade Não Vida

Posicionamento Empresa de seguros Quota de mercado

2003 2004 Denominação Natureza 2003 2004

1.º 1.º Fidelidade Mundial, S.A. Mista 24,7% 23,8%

2.º 2.º Império Bonança, S.A. Mista 10,6% 14,5%

3.º 3.º Axa-Portugal, S.A. Mista 8,2% 8,4%

4.º 4.º Tranquilidade, S.A. Não Vida 8,0% 8,1%

5.º 5.º Allianz Portugal, S.A. Mista 7,6% 7,6%

Cinco primeiras empresas 59,0% 62,4%

6.º 6.º Zurich, S.A. Não Vida 7,2% 7,0%

8.º 7.º Açoreana, S.A. Mista 3,7% 3,9%

9.º 8.º Ocidental, S.A. Não Vida 3,5% 3,4%

11.º 9.º Global, S.A. Não Vida 3,0% 3,2%

10.º 10.º Lusitânia, S.A. Não Vida 3,1% 3,0%

Dez primeiras empresas 81,3% 83,0%

Cinco maiores grupos financeiros 70,0% 69,2%

9 Por exemplo, tomando como hipótese de trabalho que em 2003 a carteira da ICI estava já incorporada na Império
Bonança.

Gráfico 2.16 Produção de seguro directo - Actividade Não Vida
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Contrariamente à situação que se verificou no caso do ramo Vida, a produção ao
nível dos grupos financeiros para os ramos Não Vida manteve-se relativamente
estável face aos dois anos anteriores. Com efeito, a estrutura é muito semelhante
à que se havia verificado em 2002, apesar de o Grupo Allianz ter visto a sua
posição reforçada em detrimento da quota de mercado do Grupo BCP.

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

Salvaguardada a existência de alguma variação mais significativa, os ramos
Doença, Automóvel, Incêndio e Outros Danos e 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 quase 90% do
mercado. Em sentido inverso, o grupo de ramos Incêndio e Outros Danos é aquele
que apresenta menor concentração, ainda que as sete primeiras empresas
representem 69,3% do mercado.

Como se poderá verificar, nem sempre estas conclusões são reforçadas pelo
cálculo dos índices habitualmente utilizados para avaliar a concentração dos
mercados.

No ano 2004, verificou-se um ligeiro aumento da concentração face ao ano
anterior. Com efeito, neste período as sete maiores empresas passaram a
representar 73,2% da produção da modalidade, face a 70,2% em 2003.

O conjunto de empresas que constitui o grupo das sete maiores manteve-se
inalterado, sendo somente de destacar o reforço da posição ocupada pela Império
Bonança, que passou de uma quota de mercado de 10,4% para 14,2% (mais uma
vez fruto da incorporação da ICI). Continua a verificar-se uma forte concentração
nos dois primeiros lugares, dado que só a Fidelidade Mundial e a Império Bonança
representam mais de um terço do mercado (34,5%).

O índice de Gini evidencia um valor de 0,530, enquanto o HHI apresenta um valor de
0,102, face a um valor mínimo teórico de 0,05. Em 2003, o índice de Gini era,
formalmente, de 0,500, ou de 0,529, se se considerasse que a carteira da ICI estava
já na Império Bonança, apenas menos 0,001 do que o valor observado em 2004.
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Posicionamento dos
grupos financeiros

Acidentes de Trabalho

Gráfico 2.17 Produção de seguro directo - Acidentes de Trabalho
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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 quase 60% da carteira de mercado.

No que diz respeito às empresas que ocupam os sete primeiros lugares do ranking,
são de registar algumas alterações significativas. Porventura a alteração mais
significativa decorreu do desaparecimento da ICI, o qual levou mais uma vez a um
reforço da posição da Império Bonança, que passou de uma quota de mercado de
7,4% para 19,6% (é de notar que, em 2003, a ICI representava 11,9% deste
segmento).

Verificou-se também uma troca de posições nos dois primeiros lugares, entre a
Fidelidade Mundial e a Ocidental Seguros, com um aumento de 0,9% para a
primeira e uma redução de 2,1% para a segunda. Não obstante este facto, o
Grupo BCP continua a deter uma posição dominante no que respeita a este ramo,
com uma quota de mercado de 39,5%.

O índice de Gini apresenta, para este segmento, em 2004, um valor de 0,667,
valor mais significativo do que o verificado para o conjunto dos ramos Não Vida.
Por sua vez, o HHI apresenta um valor de 0,147 (valor mínimo teórico de 0,05).

Em 2003, o índice de Gini era de 0,652, ou 0,675 se não se considerar o efeito ICI,
pelo que parece ter-se manifestado um fenómeno de desconcentração de
mercado neste segmento.

A concentração no grupo de ramos Automóvel é mais moderada, dado que as
sete primeiras empresas representam 75,1% do mercado. Este valor é, ainda
assim, ligeiramente superior ao registado em 2003 (74,9%). Neste caso, é de
notar o facto de que a estrutura dos lugares cimeiros do ranking se manteve
praticamente inalterada, quer em termos de empresas, quer em termos de quotas
de mercado. 

Por sua vez, o índice de Gini evidencia um valor de 0,580 – ainda assim
ligeiramente acima do constatado no segmento de Acidentes de Trabalho –,
apresentando o HHI um valor de 0,107, face a um valor mínimo teórico de 0,0417.
O primeiro dos índices agora referidos apresentava, formalmente, em 2003, o
valor de 0,573, ou 0,576, se a carteira da ICI estivesse contabilizada na Império
Bonança, pelo que este é um dos casos em que qualquer que seja a óptica
adoptada se verifica uma maior concentração de mercado, ainda que ligeira.

Doença

Automóvel

Gráfico 2.18 Produção de seguro directo - Doença



7711

Efectuando a análise do ponto de vista dos grupos financeiros, verifica-se que o
Grupo CGD continua a representar cerca de um quarto do mercado, tendo sofrido
uma ligeira redução de 0,9% face ao ano 2003. Em sentido inverso, os Grupos
AXA e Allianz viram a sua posição ser ligeiramente reforçada (0,3% em ambos os
casos).

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 seguros tão díspares quanto Multi-riscos
habitação ou o seguro de Colheitas, nas quais algumas empresas de seguros têm
vindo, cada vez mais, a especializar-se.

Em anos anteriores havia sido verificada uma liderança notória por parte da
Fidelidade Mundial relativamente a este grupo de ramos. No entanto, o facto de a
carteira da ICI ter sido reintegrada na Império Bonança levou a um reforço da sua
posição, passando a representar agora 15,8% do mercado, face aos 9,6%
registados no ano anterior. A quota de mercado da ICI, em 2003, era de 7,5%.

À excepção daquela situação, a estrutura do ranking das sete maiores empresas
do mercado para este grupo de ramos manteve-se praticamente inalterada.

O índice de Gini apresenta, para o mercado relativo ao seguro de Incêndio e
Outros Danos em 2004, um valor de 0,609. Já para o HHI foi calculado o valor de
0,0986, valor que compara com um mínimo teórico de 0,0357. Em 2003, o índice
de Gini registava 0,582 – 0,618 antecipando a incorporação da ICI – pelo que, tal
como na maior parte dos casos, o mercado evoluiu no sentido da
desconcentração.
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Gráfico 2.19 Produção de seguro directo - Automóvel

Gráfico 2.20 Produção de seguro directo - Incêndio e Outros Danos

Incêndio e Outros Danos
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À semelhança do que havia sido verificado no ano anterior, registou-se uma
redução da diferença entre a posição ocupada pelas duas maiores empresas do
mercado, aumentando, consequentemente, a diferença da segunda para a
terceira posições.

Em termos de estrutura do ranking verificaram-se algumas alterações significativas
e dignas de nota. Por um lado, o reforço da posição ocupada pela Império
Bonança (de 8,3% para 15,3%) ficou a dever-se, mais uma vez, à absorção da
carteira da ICI. No entanto, e dado que, em 2003, aquela empresa detinha uma
quota de mercado de 12,1%, esperar-se-ia um acréscimo mais significativo da
percentagem detida pela Império Bonança.

Esta situação ter-se-á ficado a dever, em parte, à forte entrada no mercado da AIG
Europe, que apresentou, em 2004, uma quota de mercado de 8,4% – justificada
pelo elevado volume de prémios emitido na modalidade Responsabilidade Civil
Exploração.

O índice de Gini apresenta, para o ramo Responsabilidade Civil Geral, em 2004,
um valor de 0,608. Por outro lado, o índice de Herfindahl-Hirshman evidencia um
valor de 0,123, face a um valor mínimo teórico de 0,0455. Em 2003, o índice de
Gini era de 0,591 ou 0,628, na sua forma pura ou adaptada, respectivamente, o
que significa que a entrada da AIG Europe conduziu a uma clara redução do nível
de concentração do mercado.

Em resumo, considerando o índice de Gini, verifica-se que em 2004 o seguro de
Doença apresenta o segmento de negócio no qual a concentração é mais elevada
(0,667), seguindo-se, por esta ordem, o seguro de Incêndio e Outros Danos e o
ramo Responsabilidade Civil Geral (0,609 e 0,608, respectivamente), constituindo
os seguro Automóvel e de Acidentes de Trabalho aqueles em que o mercado é
mais equilibrado (índices de 0,580 e 0,530, pela mesma ordem).

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

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.

Responsabilidade 
Civil Geral

Concentração nos
principais segmentos 

Não Vida

Gráfico 2.21 Produção de seguro directo - Responsabilidade Civil Geral
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Apesar de a curva da concentração relativa ao ramo Vida não ter sido
representada, aquela estaria situada para grande parte das observações entre as
curvas relativas a Doença e a Incêndio e Outros Danos.

Por tudo o que já foi referido, sublinha-se que na maior parte dos segmentos
analisados o ano 2004 revela uma evolução no sentido da desconcentração do
mercado. De facto, apenas o seguro Automóvel e a modalidade Acidentes de
Trabalho evoluíram em sentido contrário, ainda assim de uma forma muito ténue. 

2.2.3. Efectivos

O número de trabalhadores ao serviço das empresas de seguros e resseguro de
direito português, no ano 2004, foi de 10.126 (93,9% do total), dispondo as
sucursais de empresas de seguros com sede na União Europeia de 559
trabalhadores (5,2%) e as sucursais de empresas não comunitárias de apenas 99
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 o decréscimo verificado foi de 2,4%, para as sucursais de
empresas de seguros estrangeiras sediadas na União Europeia registou-se um
decréscimo de quase 15%. Apenas no caso das empresas de seguros sediadas em
países não pertencentes à União Europeia se verificou um ligeiro acréscimo.

Em termos globais, existiam, no final de 2004, 10.784 trabalhadores, ou seja,
menos 342 do que o número registado em 2003.

2.2.4. Internacionalização

No que diz respeito às sucursais de empresas de seguros portuguesas que exercem
a sua actividade no estrangeiro, a situação manteve-se inalterada face ao ano
2003, com 8 empresas a apresentarem sucursais sediadas em países da União
Europeia e 1 sediada em Macau.
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Gráfico 2.22 Curva de Lorenz - Concentração dos principais segmentos Não Vida

Sucursais de empresas
portuguesas no

estrangeiro
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Ao analisar a produção por ramos, constata-se que, para o ramo Vida, o país com
maior representatividade é a França, englobando cerca de 86% do total da
produção. Por outro lado, em relação aos ramos Não Vida, é em Espanha que
estes assumem uma maior importância, com uma quota de 80,5%, continuando
a ser o seguro Automóvel aquele que representa uma maior parcela do negócio
naquele país.

Face à situação verificada em 2003, constatou-se um acréscimo de cinco casos no
número total de empresas com notificação para operar em Livre Prestação de
Serviços (LPS). Estas alterações ficaram a dever-se à COSEC e à Fidelidade Mundial,
tendo a primeira procedido à notificação para dois novos territórios (França e
Reino Unido) e a segunda para três (Itália, Luxemburgo e Reino Unido).

Em termos de produção, é de notar o facto de que a maior parte diz respeito à
operação na Alemanha nos ramos Não Vida, dizendo a quase totalidade dos
prémios respeito ao grupo de ramos Incêndio e Outros Danos.

Como anteriormente sucedeu, algumas das notificações apresentadas não
tiveram ainda a necessária contrapartida ao nível da produção.

Actividade em LPS

Quadro 2.6 Número de sucursais de empresas de seguros no estrangeiro

União Europeia Fora da U.E.

Total

Vida Tranquilidade Vida - 1 1 - - 2

Não Vida Tranquilidade - 1 - - - 1

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

Total 1 3 3 1 1 9
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Quadro 2.7 Empresas com notificação para operar em LPS

País de destino

Total

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

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

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

Total 4 1 5 3 7 1 8 1 4 2 2 6 1 6 1 52
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2.3. Situação económica

2.3.1. Análise sectorial – Evolução da exploração

Dando continuidade à tendência verificada em 2003, o ano 2004 voltou a ser
favorável para as empresas de seguros e resseguros sob a supervisão do Instituto
de Seguros de Portugal (empresas de direito português e sucursais de empresas de
seguros não comunitárias), voltando a maioria a apresentar resultados positivos,
tanto no que respeita ao ramo Vida como aos ramos Não Vida.

O volume de prémios de seguro directo ultrapassou os 10 mil milhões de euros,
cerca de 9,5% acima do registado em 2003, tendo, no entanto, este aumento
ficado aquém do verificado em 2003, quer no ramo Vida, quer nos ramos Não
Vida.

O ramo Vida, com prémios de cerca de 6 mil milhões de euros, apresentou um
crescimento de quase 15%, inferior aos 17,6% registados no ano anterior.

No que se refere aos ramos Não Vida, voltou a denotar-se um abrandamento no
crescimento, que se ficou pelos 2,5%, valor significativamente inferior às taxas
superiores a 5% verificadas nos últimos anos.

Na sequência das evoluções registadas, voltou a verificar-se um aumento do peso
do ramo Vida na estrutura de carteira, passando agora a representar quase 60%
do total de prémios (56,9% em 2003).

À semelhança do verificado em 2003, os resultados técnicos obtidos em 2004
voltaram a registar uma melhoria relevante, apresentando-se positivos pelo
segundo ano consecutivo.

A conta técnica do ramo Vida, com um saldo positivo de cerca de 283 milhões de
euros (175,1 milhões de euros em 2003), apresentou uma melhoria significativa
face a anos anteriores.
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Produção

Resultados técnicos

Quadro 2.8 Produção - Seguro directo

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios de seguros Não Vida 3.790 4.002 4.102 
Prémios de seguros Vida 4.494 5.285 6.063 

Total de Prémios 8.284 9.287 10.165 

Gráfico 2.23 Peso na carteira - Ramo Vida e ramos Não Vida
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O significativo crescimento dos resultados no ramo Vida ficou a dever-se ao
aumento da produção, à melhoria da função financeira, em particular pelo
significativo acréscimo do saldo de mais e menos-valias não realizadas, que atingiu
o valor de 318 milhões de euros, e à redução verificada nos custos de
funcionamento.

Das 21 empresas que exploram o ramo Vida, apenas uma apresentou resultados
negativos, ainda assim materialmente irrelevantes.

Em relação à conta técnica dos ramos Não Vida, registaram-se resultados positivos
de cerca de 285 milhões de euros, face aos 228,1 milhões de euros verificados em
2003.

A melhoria do resultado global deste conjunto de ramos terá ficado a dever-se,
fundamentalmente, à redução do custo do risco, como irá analisar-se mais adiante
neste capítulo.

Revelando igualmente uma situação mais favorável face ao verificado em 2003, a
quase totalidade das empresas de seguros a explorar ramos Não Vida apresentou
resultados positivos (apenas 3 empresas registaram resultados negativos).

No que se refere aos grandes grupos de ramos, constata-se novamente que a
generalidade apresentou resultados positivos (excepção feita ao grupo de ramos
Aéreo), não se verificando, ao contrário de 2003, a influência preponderante de
nenhum ramo específico na determinação dos resultados globais dos ramos Não
Vida.

Gráfico 2.24 Resultados técnicos do ramo Vida

Gráfico 2.25 Resultados técnicos dos ramos Não Vida
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Tendo presente a evolução favorável verificada na exploração quer do ramo Vida,
quer dos ramos Não Vida, registou-se uma melhoria do desempenho técnico das
empresas de seguros, com resultados técnicos de quase 570 milhões de euros
(403 milhões de euros em 2003).

O avolumado resultado técnico registado pelas empresas de seguros foi decisivo
para a obtenção, em 2004, de um resultado líquido de quase 400 milhões de
euros, valor que superou o mais elevado da última década (o resultado líquido de
1.450 obtido em 2000, para efeitos de comparações, tem que ser expurgado do
efeito da operação de alienação de uma participação qualificada detida por uma
empresa de seguros numa instituição bancária, que empolou o resultado líquido
desse ano).

2.3.2. Exploração técnica por negócios

2.3.2.1. Ramo Vida

O crescimento de 14,7% verificado na produção do ramo Vida, ainda que inferior
ao registado em 2003 (17,6%), apresentou uma evolução relativamente
continuada, ao contrário de anos anteriores em que se verificaram taxas bastante
diferenciadas e alternadas.
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Resultados líquidos

Produção do ramo Vida

Gráfico 2.26 Evolução do resultado da conta técnica

Quadro 2.9 Estrutura da conta não técnica

milhões de euros 2002 2003 2004

Resultado da conta técnica Não Vida (81) 228 285 
Resultado da conta técnica Vida (95) 175 283 
Resultado da conta técnica (176) 403 568 

Saldo dos proveitos e custos com investimentos 98 6 26 
Saldo de mais e menos-valias não realizadas (97) 55 31 
Outros proveitos 32 21 22 
Outros custos, incluindo provisões 52 78 68 
Resultado extraordinário (24) (20) (8)
Dotação ou utilização da reserva de reavaliação regulamentar 122 (109) (94)
Recuperação de mais ou menos-valias realizadas de investimentos (82) (10) (9)
Imposto sobre o rendimento do exercício (53) 39 70 

Resultado líquido do exercício (124) 229 398 
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A estrutura da carteira manteve-se relativamente estável.

Os produtos de forte componente financeira registaram, em 2004, um
crescimento de 18,2%, ultrapassando os 3,8 mil milhões de euros e
representando quase 64% da produção do ramo Vida.

A produção relativa aos seguros de capitais diferidos aumentou 16,4%, dando
continuidade ao crescimento que se tem vindo a verificar nos últimos anos.

As operações de capitalização, que em 2003 tinham registado um crescimento de
45,6%, voltaram, em 2004, a apresentar um aumento de prémios na ordem dos
41%. Este significativo crescimento é explicado, em grande parte, pela aposta de
um Grupo financeiro na comercialização de operações de capitalização através de
um canal bancário.

Registe-se, no entanto, que não obstante a evolução expressiva verificada nestes
dois anos, o peso das operações de capitalização na carteira do ramo Vida, que em
1999 chegou a atingir os 12,3%, não chega a atingir os 6%.

Os seguros e operações unit linked, que se encontram integrados no quadro,
distribuídos por cada um dos tipos de produtos, apresentaram um crescimento de
12,5%, percentagem novamente aquém das expressivas taxas registadas em
1999 e 2000. Os 1.803 milhões de euros de prémios relativos a estes seguros e
operações continuam a representar cerca de 30% da carteira do ramo Vida.

Os seguros temporários, cujo ritmo de crescimento se vinha mantendo na ordem
dos 20%, viram em 2004 a produção diminuir 2%.

Os Planos Poupança-Reforma/Educação (PPR/E), com um volume de prémios de
quase 1,5 mil milhões de euros (1,3 mil milhões de euros em 2003), apresentaram
um crescimento de 14,3%, percentagem similar à registada em 2003 mas
bastante inferior aos 34,1% verificados em 2001.

O súbito decréscimo para 0 dos Outros Seguros de Capitais está relacionado com
o facto de que os novos mapas para reporte por parte das empresas de seguros
não prevêem esta entrada, pelo que todos os produtos têm de ser classificados
numa das categorias anteriores.

Produtos de forte
componente financeira

PPR/E

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

milhões de euros 2002 2003 2004 Var. 2002/2003 Var. 2003/2004

Seguros de Rendas 58 56 42 -3,4% -25,0%

Seguros de Capitais 4.223 4.932 5.568 16,8% 12,9%
Vida Inteira 3 10 3 222,6% -66,3%
Capitais Diferidos 2.570 3.036 3.534 18,1% 16,4%
Mistos 68 52 50 -22,9% -3,4%
Temporários 342 412 403 20,3% -2,0%
Seguros do tipo "Universal Life" 97 92 88 -5,4% -4,4%
PPR/E 1.126 1.302 1.488 15,6% 14,3%
Outros 17 29 0 67,3% -100,0%

Outros Seguros 51 62 122 21,5% 96,7%

Operações de Capitalização 161 235 331 45,6% 40,9%

Total 4.494 5.285 6.063 17,6% 14,7%
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Em relação aos Outros Seguros, o acentuado crescimento de quase 97% é
explicado, em grande parte, pelo elevado acréscimo dos prémios das Coberturas
Complementares de seguros de Vida temporários comercializados por uma
empresa.

Refira-se, por último, o decréscimo continuado registado nos seguros de rendas,
mistos e seguros do tipo “Universal Life”, cujo peso na carteira do ramo Vida
(inferior a 3%) se apresenta pouco significativo.

A produção dos seguros individuais ultrapassou os 4 mil milhões de euros,
representando mais de 70% dos prémios do ramo Vida. É de salientar que estes
seguros abrangem já um universo superior a 3 milhões de pessoas seguras (mais
57% que em 2000).

Registe-se que, relativamente aos seguros individuais, e invertendo de alguma
forma a evolução verificada no passado, se registou um decréscimo, quer do
prémio médio por cabeça, quer do correspondente capital médio por cabeça.

Os seguros PPR/E, ainda que, como já referido, registando um crescimento mais
modesto que em anos anteriores, continuam a ter uma importância
preponderante no âmbito dos seguros individuais (cerca de 36% dos prémios de
seguros individuais), abrangendo mais de 1,4 milhões de pessoas seguras
(aproximadamente o dobro do número de pessoas seguras no ano 2000).
Refira-se, no entanto, que o capital médio por cabeça voltou a registar uma
redução, situando-se, em 2004, em cerca de 10,3 milhares de euros.

Os seguros de grupo, com um total de prémios de quase 1,5 mil milhões de euros,
envolvem um universo de cerca de 4,5 milhões de pessoas seguras.

Os seguros temporários continuam a apresentar-se como os mais relevantes no
âmbito dos seguros de grupo, com um universo de quase 4,1 milhões de pessoas
cobertas.
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Seguros individuais

Seguros de grupo

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

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

Segura Contrato Cabeça Contrato Cabeça

Seguros Individuais
Seguros de Rendas 13.186 151.516 9.105 9.454 17.226 1,4482 1,3948 1,8920 1,8221 

Seguros de Capitais

Vida Inteira 2.924 11.336 8.893 9.341 104.266 0,3288 0,3130 11,7245 11,1622 

Capitais Diferidos 2.439.311 6.006.742 797.611 764.239 13.059.773 3,0583 3,1918 16,3736 17,0886 

Mistos 44.345 312.514 154.777 185.973 902.369 0,2865 0,2384 5,8301 4,8522 

Temporários 61.278 32.710 367.587 472.103 14.152.375 0,1667 0,1298 38,5007 29,9773 

Seguros do tipo "Universal Life" 83.274 587.679 137.192 166.162 2.170.089 0,6070 0,5012 15,8179 13,0601 

PPR/E 1.488.329 6.658.181 1.436.598 1.430.668 14.793.726 1,0360 1,0403 10,2977 10,3404 

4.132.647 13.760.678 2.911.763 3.037.940 45.199.825 1,4193 1,3603 1,8920 1,8221 Renda

15,5659 14,9192 Capital

Seguros de Grupo

Seguros de Rendas 28.869 312.824 2.340 17.813 42.405 12,3373 1,6207 18,1218 2,3806 

Seguros de Capitais
Vida Inteira 338 717 21 1.962 5.920 16,1124 0,1725 281,8997 3,0173 

Capitais Diferidos 1.094.771 3.222.777 6.925 371.212 5.221.190 158,0896 2,9492 753,9624 14,0652 

Mistos 6.080 48.792 169 16.956 129.526 35,9765 0,3586 766,4262 7,6389 

Temporários 342.183 59.433 93.332 4.099.696 88.987.553 3,6663 0,0835 953,4517 21,7059 

Seguros do tipo "Universal Life" 4.760 43.957 86 11.241 86.197 55,3474 0,4234 1.002,2962 7,6681 

1.477.001 3.688.500 102.873 4.518.880 94.472.790 14,3575 0,3269 18,1218 2,3806 Renda

939,2974 20,9796 Capital
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Ao contrário do verificado relativamente aos seguros individuais, o prémio médio
por cabeça, assim como o capital médio por cabeça dos seguros de grupo,
continuou a registar um aumento.

Como referido anteriormente, o ramo Vida apresentou, na continuidade do
verificado no ano 2003, uma melhoria do resultado de exploração técnica,
atingindo os 283 milhões de euros (175 milhões de euros em 2003).

Este resultado ficou, em parte, a dever-se à redução dos custos de exploração,
assim como a um desempenho mais favorável da função financeira (23% em
2004, 2,3 pontos percentuais acima do registado em 2003).

Os custos com sinistros, que, no ano 2003, tinham apresentado um aumento
expressivo (51,2%), registaram, em 2004, um crescimento bastante mais
moderado, de cerca de 5,1%.

De facto, e de forma expectável, o crescimento significativo verificado em 2003
nos vencimentos não teve continuidade, tendo-se registado, em 2004, um
montante da mesma ordem de grandeza do obtido naquele ano.

A variação das provisões técnicas (excluindo a provisão para sinistros) continua a
registar uma evolução bastante instável, tendo, em 2004, apresentado um
aumento de cerca de 28%.

Esta variação é genericamente justificada pelo crescimento registado na rubrica
variação da provisão matemática que, tendo vindo a decrescer nos últimos anos,
apresentou, em 2004, um crescimento de mais de 30%.

Evolução da conta
técnica do ramo Vida

Custos com sinistros

Variação das provisões
técnicas

Quadro 2.12 Estrutura da conta técnica do ramo Vida - Seguro directo

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios líquidos de resseguro 4.401 5.179 5.938 
Prémios brutos emitidos 4.494 5.285 6.063 
Prémios de resseguro cedido 92 106 125 

Variação da provisão matemática 1.379 1.262 1.645
Variação de outras provisões técnicas 1.495 1.275 1.607
Montantes pagos 2.134 3.185 3.403
Variação da provisão para sinistros 6 49 -3
Participação nos resultados 95 107 148

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -0,6% -0,5% -0,7%

Custos de exploração / Prémios emitidos 5,0% 5,2% 4,7%
Saldo dos proveitos e custos com investimentos / Prémios emitidos 18,8% 19,0% 17,8%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -4,7% 1,8% 5,2%
Dotação ou utilização do fundo para dotações futuras / Prémios emitidos -2,8% 0,8% 1,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -2,1% 3,3% 4,6%

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

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

Quadro 2.13 Vencimentos e Resgates (1)

milhões de euros 2002 2003 2004

Vencimentos 680 1.761 1.767

Resgates 1.127 1.160 1.223

(1) Com exclusão dos custos de gestão de sinistros imputados
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Na sequência do já referido desempenho financeiro favorável registado em 2004,
e dando continuidade à evolução verificada em 2003, a participação nos
resultados atribuída registou um aumento significativo (38,6%), atingindo quase
150 milhões de euros.

A provisão matemática dos seguros de Vida com participação nos resultados,
ultrapassando os 14 mil milhões de euros, continuou a manter a tendência de
crescimento verificada nos anos anteriores.

O indicador de participação nos resultados atribuída sobre provisão matemática
de seguros com participação nos resultados registou, assim, um ligeiro aumento
face aos valores registados em 2002 e 2003 (0,9%), alcançando o valor de 1,1%.

O aumento expressivo do rácio entre a participação nos resultados atribuída e os
resultados distribuídos no exercício (126,1% em 2004 face a 66,9% em 2003)
ficou fundamentalmente a dever-se à redução expressiva verificada nos
montantes distribuídos (menos 26,5 pontos percentuais que em 2003) e também
ao aumento da participação.

Relativamente à estrutura dos montantes distribuídos, o peso da distribuição de
resultados por aumento da provisão matemática registou um incremento,
passando para cerca de 62%, em contraponto com uma redução da importância
da distribuição de resultados por pagamento em numerário que, tendo vindo a
representar nos últimos anos mais de 50%, reduziu o seu peso para 22,9%.
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Participação nos
resultados

Gráfico 2.27 Participação nos resultados

Gráfico 2.28 Resultados distribuídos
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No ramo Vida, a análise de sinistralidade manifesta-se particularmente relevante
nas modalidades que comportam o risco de morte, salientando-se, neste
contexto, os seguros temporários que, representando apenas 6,7% dos prémios
do ramo Vida, são responsáveis por mais de 84,3% do total do capital em risco
daquele ramo.

A taxa de sinistralidade dos seguros temporários, quer seguros individuais, quer
seguros de grupo, registou um agravamento (4,4 e 2,9 pontos percentuais acima
do registado em 2003, respectivamente).

No que respeita aos seguros individuais, esta evolução ficou a dever-se ao
aumento significativo dos custos com sinistros (aumento de cerca de 36%),
acompanhado de um crescimento mais moderado dos prémios (12% em 2004
face a 26,2% em 2003).

O agravamento na taxa de sinistralidade dos seguros de grupo é, por outro lado,
explicado pela redução, ainda que pouco expressiva, no nível de prémios que,
representando quase 85% dos seguros temporários, registaram um decréscimo
de 4,3%.

No final do exercício de 2004, era de 3,5% a taxa técnica média de cálculo das
provisões matemáticas para os seguros de vida não ligados que nessa data
estavam em vigor. Note-se que as taxas médias seguidamente apresentadas foram
determinadas através da ponderação das taxas técnicas das provisões
matemáticas dos diversos produtos considerados pelo valor das respectivas
provisões matemáticas. Devido a questões de qualidade da informação, essa taxa
foi obtida através de uma amostra que representa cerca de 91% do universo das
provisões matemáticas dos seguros não ligados em 31 de Dezembro de 2004.

No gráfico seguinte constam 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.

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

Acrescente-se que a taxa média global de cálculo das provisões matemáticas dos
seguros não ligados atrás mencionada (3,5%) é fortemente influenciada pelos
seguros de capitais diferidos, os quais eram responsáveis por 88,8% do valor total
das provisões matemáticas consideradas na amostra. Por outro lado, por se tratar

Sinistralidade

Taxas técnicas das
provisões matemáticas

dos seguros de vida não
ligados

Quadro 2.14 Seguros temporários

milhares de euros 2002 2003 2004

Seguro Individual
Custos com sinistros 9.552 11.197 15.277
Prémios brutos emitidos 43.346 54.715 61.278

Taxa de sinistralidade 22,0% 20,5% 24,9%

Seguro Grupo
Custos com sinistros 94.637 101.462 106.952
Prémios brutos emitidos 298.953 357.495 342.183

Taxa de sinistralidade 31,7% 28,4% 31,3%
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de seguros em caso de morte anuais renováveis, o valor das provisões
matemáticas relacionadas com os seguros temporários apenas representava
pouco mais de 0,4% do valor global das provisões matemáticas dos seguros não
ligados incluídos na análise.

No próximo gráfico apresentam-se as taxas técnicas de cálculo das provisões
matemáticas consoante os seguros estejam ou não em comercialização. Dele pode
concluir-se que as taxas técnicas dos produtos que já não se encontram em
comercialização são superiores às correspondentes taxas dos seguros que se
encontram em comercialização. Isso é explicado pela tendência estrutural de
descida das taxas de juro a que se tem assistido ao longo dos últimos anos.

A taxa técnica média de cálculo das provisões matemáticas dos seguros em
comercialização em 31 de Dezembro de 2004 era, nessa data, de 3%, enquanto
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Gráfico 2.29 Taxas técnicas mínimas, médias e máximas de cálculo das provisões matemáticas, por tipo de seguros não
ligados

Gráfico 2.30 Taxas técnicas médias de cálculo das provisões matemáticas, por tipo de
seguros não ligados e por estado de comercialização
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a taxa média dos seguros já fora de comercialização era de 3,6%. As taxas
técnicas dos seguros de rendas e do tipo “Universal Life“ que estavam em
comercialização no final de 2004 eram, respectivamente, 0,7% e 0,9%
nominalmente inferiores às dos seguros que já não estavam em comercialização.

Nas rendas, a taxa técnica máxima dos seguros que se encontravam em
comercialização era de 4%, enquanto a dos que já não se encontravam nesse
estado era de 6%. Nos capitais diferidos, a taxa mínima e a taxa máxima eram,
respectivamente, 1% e 4%, independentemente do estado de comercialização
desse tipo de seguros. Nos seguros do tipo “Universal Life“, a taxa máxima era de
4%, enquanto as taxas mínimas eram 1,6% para os seguros em comercialização
e 2,4% para os restantes.

Os seguros de vida têm sido o veículo predominante para financiar os PPR/E, sendo
responsáveis, no final de 2004, por 76% do valor total do património dos veículos
que financiavam esses planos, como se pode verificar mais adiante no Capítulo 6
(Gráfico 6.1). No âmbito da actividade seguradora, as provisões matemáticas dos
fundos autónomos que, através de seguros de vida não ligados, financiavam PPR/E
no final de 2004, correspondiam a cerca de 38% do total das provisões
matemáticas desse tipo de seguros. Quanto aos seguros de vida ligados, essa
percentagem era de apenas 6%.

As taxas técnicas médias de cálculo das provisões matemáticas dos seguros que
financiam PPR/E eram de 3,2% para os produtos em comercialização e 3,6% para
os que já estavam fora de comercialização.

Na área das pensões, as empresas de seguros exploram o negócio quer pela via de
fundos de pensões, quer através de apólices de seguro. A exploração do negócio
sob a forma de fundos de pensões será analisada no Capítulo 4.

No final de 2004, o valor das provisões matemáticas afectas às apólices de seguros
que se encontravam a financiar planos de pensões ascendia a cerca de 186
milhões de euros, estando abrangidos cerca de 28 mil participantes. Esse valor das
provisões matemáticas representava cerca de 34% do valor dos fundos de
pensões geridos por empresas de seguros.

Como se pode concluir pela análise dos dois quadros seguintes, cerca de 59% do
valor das provisões matemáticas estava afecto a apólices de seguros que
conferiam direito de resgate das mesmas, representado quase 68% o número de
participantes das apólices que financiam planos de pensões onde existe esse
direito de resgate face ao universo total de participantes.

PPR/E financiados através
de apólices de seguros

Planos de pensões
financiados por apólices

de seguros

Quadro 2.15 Repartição do peso relativo do valor das provisões matemáticas das apólices
de seguro que financiam planos de pensões, por tipo de plano e em função
do direito de resgate das apólices

Direito de resgate das apólices de seguro

Tipo de plano de pensões Sim Não Total

Contribuição definida 34,1% 28,8% 62,9%
Benefício definido ou misto 24,6% 12,5% 37,1%

Total 58,6% 41,4% 100,0%
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Como se verifica através dos quadros anteriores, 62,9% do valor das provisões
matemáticas e 81% do número de participantes referiam-se, no final do ano
referido, a apólices afectas a planos de pensões de contribuição definida.

2.3.2.2. Ramos Não Vida

Tal como já foi referido, os ramos Não Vida registaram, no ano 2004, um
crescimento na produção de cerca de 2,5%, percentagem bastante moderada
quando comparada com as registadas em anos anteriores, atingindo a produção
de seguro directo das empresas sob a supervisão do Instituto de Seguros de
Portugal os 4.102 milhões de euros.

O conjunto de ramos Acidentes e Doença, tendo, até 2002, apresentado uma
evolução significativa, continuou, em 2004, a registar a tendência de
abrandamento verificada em 2003 (taxas de crescimento de 5,8% e 2,1% em
2003 e 2004, respectivamente). Esta evolução é justificada, em grande parte, pelo
índice de crescimento de apenas 0,1% da modalidade Acidentes de Trabalho, que
representa cerca de 61% dos prémios deste grupo de ramos. O ramo Doença
continuou a apresentar uma taxa de crescimento acima dos 10%.

O grupo de ramos Incêndio e Outros Danos registou um aumento de 5,6%,
fortemente determinado pelo crescimento de 8,9% verificado nos prémios de
Riscos Múltiplos.

O seguro Automóvel, ainda que com a modesta taxa de crescimento de 1,7%,
ultrapassou o valor de 1.950 milhões de euros de produção e continua a ser o
ramo com o maior peso na estrutura dos prémios dos ramos Não Vida (47,6%).

O ramo que continuou a registar um maior crescimento foi o de Responsabilidade
Civil Geral, tendo, no entanto, apresentado um índice de 14,7%, inferior ao
verificado em 2003 (18,7%).

Neste contexto, a estrutura dos prémios dos ramos Não Vida manteve-se
praticamente inalterada face a anos anteriores.
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Quadro 2.16 Repartição do peso relativo do número de participantes das apólices de
seguro que financiam planos de pensões, por tipo de plano e em função do
direito de resgate das apólices

Direito de resgate das apólices de seguro

Tipo de plano de pensões Sim Não Total

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

Total 67,7% 32,3% 100,0%

Produção dos ramos 
Não Vida

Gráfico 2.31 Estrutura da carteira de prémios Não Vida
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Dando continuidade à tendência iniciada em 2003, e tal como já havia sido
referido anteriormente, os ramos Não Vida voltaram a registar resultados de
exploração positivos (285 milhões de euros).

Tendo-se registado um ligeiro aumento das despesas de funcionamento
relativamente ao valor dos prémios emitidos (25,6% face a 25,1% em 2003) e um
desempenho financeiro favorável, mas também um pouco aquém do verificado
em 2003 (5,6% em 2004 face a 6,5% no ano anterior), a melhoria nos resultados
técnicos é basicamente justificada por uma melhoria significativa ao nível do custo
do risco (73,6%, quase 2 pontos percentuais abaixo do registado em 2003).

Dando continuidade à evolução registada desde 2000, a taxa de sinistralidade
para os ramos Não Vida decresceu mais de 2 pontos percentuais face a 2003,
situando-se agora em 66,6%.

Evolução da conta
técnica dos ramos 

Não Vida

Sinistralidade

Quadro 2.17 Estrutura da conta técnica Não Vida - Seguro directo

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios emitidos 3.790 4.002 4.102 
Acidentes e Doença 1.136 1.201 1.226 
Incêndio e Outros Danos 586 624 659 
Automóvel 1.835 1.918 1.951 
Transportes 82 84 78 
Responsabilidade Civil Geral 64 76 87 
Diversos 87 98 100 

Prémios adquiridos 3.715 3.947 4.059 
Montantes pagos / Prémios adquiridos 66,1% 65,0% 61.7%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 70,3% 68,7% 66,6%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -7,5% -6,8% -7,0%

Custos de exploração / Prémios emitidos 26,3% 25,1% 25,6%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 4,4% 5,4% 4,6%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -2,5% 1,1% 1,0%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -2,0% 5,4% 6,7%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 17,9% 16,8% 15,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 41,2% 42,7% 40,1%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 5,8% 4,5% 3,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 75,1% 77,8% 74,3%

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

Gráfico 2.32 Evolução do custo do risco, despesas de funcionamento e desempenho financeiro Não Vida em função dos
prémios emitidos
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A variação verificada tem por base, simultaneamente, uma redução de 2,4% nos
montantes pagos e um aumento de 2,8% nos prémios adquiridos.

No que se refere ao saldo de resseguro, este foi novamente desfavorável para as
empresas de seguros, tendo sido registado um ligeiro agravamento
(representando cerca de 7% dos prémios de seguro directo em 2004 face a 6,8%
em 2003).

As taxas de cedência e de aceitação continuaram a registar uma tendência
decrescente, passando para 15,6% e 3,6%, respectivamente.

Considerando a importância de alguns ramos e modalidades no negócio Não
Vida, apresenta-se, seguidamente, uma análise mais pormenorizada da sua
evolução ao longo do ano 2004.

a) Acidentes de Trabalho

A modalidade Acidentes de Trabalho manteve praticamente inalterado o seu
volume de prémios (índice de crescimento de 0,1%). O ano 2004 foi, todavia, um
ano favorável para esta modalidade.

Com efeito, as apólices de Acidentes de Trabalho existentes, que ultrapassaram já
as 600 mil unidades, cobrem um total de quase 33 mil milhões de euros de salários
seguros.

No que se refere à taxa de sinistralidade, mantendo a tendência decrescente
verificada nos últimos anos, esta passou a registar valores na ordem dos 74,1%,
3,2 pontos percentuais abaixo do registado em 2003 e 16,6% abaixo do
verificado em 1998.

Tendo presente a evolução também favorável ao nível do saldo de resseguro,
verificou-se novamente um decréscimo no custo do risco, que passou a situar-se
em 74,2% (78,8% em 2003).

Os montantes pagos da modalidade Acidentes de Trabalho registaram, em 2004,
um decréscimo superior a 6 pontos percentuais. A rubrica pensões remidas, que
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Resseguro

Evolução dos prémios

Sinistralidade

Quadro 2.18 Estrutura da conta técnica da modalidade Acidentes de Trabalho - Seguro directo

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios emitidos 731 751 752 

Prémios adquiridos 728 751 750 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 69,1% 82,5% 73,8%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 80,8% 77,3% 74,1%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -0,9% -1,5% -0,1%

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

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 0,6% 6,8% 11,1%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 4,1% 4,5% -0,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 78,0% 65,1% 242,2%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 3,1% 2,8% -2,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 63,0% 68,6% 95,6%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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nos anos anteriores e na sequência das alterações legislativas introduzidas em
1997 vinha apresentando um crescimento expressivo, registou uma diminuição de
44 milhões de euros (redução de 18% face ao verificado em 2003).

A parte dos montantes pagos relativos a outras prestações e custos, para as quais
se verificou um aumento de 9,7%, continuou a representar o maior peso nos
montantes pagos.

Em relação à provisão para sinistros, em 2004 houve uma quebra de 4,1%, que se
justifica pela redução, em simultâneo, da provisão matemática em consequência
da remição de pensões e da provisão para outras prestações e custos. A provisão
matemática continua, no entanto, a constituir a parcela maioritária desta rubrica,
representando cerca de 70% do total da provisão.

O desempenho financeiro associado à modalidade Acidentes de Trabalho, ainda
que com um abrandamento (menos 1,7 pontos percentuais do que em 2003),
continuou a registar um valor expressivo face ao verificado no passado (8,3% em
2004 face a valores de 4,3% e 5,2% em 2001 e 2002, respectivamente).

Assim, atendendo à melhoria significativa no desempenho técnico e à redução dos
custos de exploração, e ainda que se tenha verificado um abrandamento no
desempenho financeiro, registou-se uma melhoria expressiva nos resultados da
modalidade Acidentes de Trabalho, que, em 2004, atingiram os 81 milhões de
euros (53 milhões de euros em 2003).

Gráfico 2.33 Montantes pagos - Modalidade Acidentes de Trabalho

Gráfico 2.34 Provisão para sinistros - Modalidade Acidentes de Trabalho

Resultado da conta
técnica
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Apesar do já referido significativo crescimento verificado nos resultados técnicos,
o número de empresas que registaram resultados negativos aumentou (de 6, em
2003, para 8, em 2004), ainda que, globalmente, o prejuízo registado por estas
empresas seja pouco significativo, face ao verificado no ano anterior.

b) Doença

A produção do ramo Doença continua a demonstrar sinais de crescimento, tendo
atingido os 340 milhões de euros, ainda que se tenha verificado um ligeiro
abrandamento relativamente a anos anteriores (10,5% em 2004 face a 19,6% em
2002 e 15,4% em 2003).

A população segura, de quase 1.760 mil pessoas, apresentou um crescimento
bastante mais moderado (cerca de 1,4%), registando-se, assim, um aumento do
prémio médio por pessoa segura em cerca de 9% (passando de cerca de 176
euros para cerca de 192 euros).

Relativamente ao prémio médio por pessoa segura, continua a verificar-se um
valor mais elevado para os seguros de grupo (212,3 euros face a 172,8 euros no
que se refere aos seguros individuais), situação certamente fundamentada numa
maior amplitude de coberturas proporcionadas neste tipo de seguros a que se
associa também uma maior taxa de sinistralidade.

Ao longo dos últimos anos tem-se vindo a verificar uma alteração da proporção
entre o número de pessoas que subscrevem seguros individuais e de grupo, com
um aumento consistente dos primeiros. Com efeito, em 2004 o número de
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Gráfico 2.35 Resultados técnicos - Modalidade Acidentes de Trabalho

Evolução dos prémios

Gráfico 2.36 Evolução da proporção entre subscritores de seguros individuais e seguros de grupo
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pessoas seguras através de apólices individuais e de apólices de grupo é
praticamente o mesmo, ao contrário do que se verificava em 2000, ano em que
essa proporção era de 38% para 62%, respectivamente. Esta situação denota a
preocupação da população em geral em obter meios complementares ao Serviço
Nacional de Saúde.

Relativamente ao tipo de sistemas postos ao dispor dos segurados, constata-se
que, tanto no que se refere aos seguros de grupo como aos seguros individuais, o
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) continua a ser o mais representativo, existindo, no
entanto, várias empresas de seguros que têm sistemas mistos (em que a empresa
de seguros dispõe de uma rede convencionada de profissionais ou entidades que
se dedicam à prestação de cuidados médicos-hospitalares, permitindo, no
entanto, 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).

Refira-se ainda que as empresas de seguros de maior dimensão têm já uma forte
componente de seguros em sistema convencionado (ou seja, a empresa de
seguros dispõe de uma rede convencionada de profissionais ou entidades que se
dedicam à prestação de cuidados médicos-hospitalares e de cuja lista dá
conhecimento ao tomador de seguro aquando da subscrição do contrato).

À semelhança do que se vinha a verificar em anos anteriores, a taxa de sinistralidade
do ramo Doença manteve-se em níveis elevados, tendo mesmo registado um
acréscimo de 0,6 pontos percentuais, ou seja, passou a situar-se em 80,7%.

Conforme referido anteriormente, a sinistralidade mais elevada verifica-se nos
seguros de grupo, com valores da ordem dos 87%, enquanto que, no que se
refere aos seguros individuais, a taxa de sinistralidade se situa em 71,3%. Em
ambos os casos registou-se um agravamento face ao verificado em 2003.

Por outro lado, no que se refere ao saldo de resseguro, verificou-se uma melhoria
significativa, pelo que o custo do risco associado ao ramo Doença registou uma
diminuição de quase 2 pontos percentuais (86,1% em 2004 face a 87,9% em 2003).

Sinistralidade

Resseguro

Quadro 2.19 Estrutura da conta técnica do ramo Doença - Seguro directo

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios emitidos 266 307 340 

Prémios adquiridos 263 304 338 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 77,9% 76,2% 78,7%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 80,4% 80,1% 80,7%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -7,2% -7,8% -5,3%

Custos de exploração / Prémios emitidos 17,7% 16,8% 16,7%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 0,5% 1,2% 1,5%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -0,6% 0,1% 0,4%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -8,5% -4,5% -2,4%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 33,7% 30,2% 27,3%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 65,7% 65,5% 68,4%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 21,5% 23,3% 23,1%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 90,9% 80,3% 85,5%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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O decréscimo que se vinha a verificar relativamente à taxa de cedência manteve-se
em 2004, passando os prémios de resseguro cedido a representar cerca de 27,3%
dos prémios de seguro directo (saliente-se que esta percentagem se situava em
quase 46% em 2000).

Em termos de resultados do ramo, apesar de se constatar um recuperação face a
2003 (ano em que os resultados atingiram os 18 milhões de euros negativos),
continuou a registar-se um prejuízo de 10,4 milhões de euros.

Esta recuperação, algo significativa, tem explicação no já referido crescimento da
produção (em parte decorrente de correcções tarifárias), numa ligeira diminuição
dos custos de exploração associados ao ramo, na melhoria registada ao nível do
custo do risco e num desempenho mais favorável da função financeira (na ordem
dos 1,9%).

O número de empresas com resultados negativos continua a diminuir (14, 12 e 8
em 2002, 2003 e 2004, respectivamente), sendo ainda de salientar que 51% dos
resultados negativos registados no ramo têm origem numa única empresa.

c) Automóvel

Com um crescimento bastante reduzido, a produção do seguro Automóvel
atingiu, em 2004, os 1.951 milhões de euros (1,7% acima do registado em 2003).

Os prémios relativos a responsabilidade civil, de âmbito obrigatório no contexto do
seguro Automóvel, continuam, naturalmente, a representar uma quota parte
significativa do total da produção (64,4%).
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Resultado da conta
técnica

Evolução dos prémios

Gráfico 2.37 Resultados técnicos - Ramo Doença

Gráfico 2.38 Número de apólices de seguro Automóvel - Responsabilidade Civil e Veículos
Terrestres

Nota: Refira-se que a generalidade das apólices com cobertura de Veículos Terrestres está igualmente englobada nas
apólices de Responsabilidade Civil
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Refira-se que, reflectindo a política das empresas de resseguro de não aceitação
deste tipo de coberturas, das cerca de 5,2 milhões de apólices de seguro
Automóvel, apenas 0,5% representam apólices de capital ilimitado (redução
significativa face aos 4,5% verificados em 2003).

Por outro lado, cerca de metade das apólices com cobertura de responsabilidade
civil tem igualmente associada a cobertura de pessoas transportadas, assim como
cerca de 32% das apólices tem também cobertura de danos próprios.

A sinistralidade do seguro Automóvel, situando-se em 75,7%, voltou, em 2004, a
registar uma melhoria face a anos anteriores (80,2% e 77,1% em 2002 e 2003,
respectivamente).

Ainda assim, verificou-se um reforço dos montantes relativos à provisão para
sinistros, nomeadamente, na parte relativa aos custos de gestão.

A redução verificada na taxa de sinistralidade é acompanhada por uma diminuição
do número de sinistros ocorridos que, em 2004, foram, no entanto, ainda
superiores a 630 mil (menos 7% do que em 2003 e menos 9,4% que em 2002).
De facto, a frequência de sinistros, que em anos anteriores se situava em valores
próximos dos 13%, situou-se, em 2004, em valores da ordem dos 11,3%.

Por outro lado, também no que respeita ao custo médio por sinistro, este registou
uma ligeira melhoria, passando a situar-se em cerca de 2.150 euros.

Os montantes pagos que, no que respeita a sinistros ocorridos em 2004,
representam, no fim do primeiro ano, aproximadamente 50% dos custos com
sinistros, têm associados custos de gestão de sinistros de cerca de 56 milhões de
euros, ou seja, cerca de 8,3% dos montantes pagos. A imputação de custos de
gestão a sinistros com danos corporais regista, no entanto, valores superiores (na
ordem dos 12,4%).

Os custos de exploração associados a este seguro, que vinham a registar um
decréscimo, apresentaram, em 2004, um ligeiro agravamento, situando-se agora
em cerca de 25,7% dos prémios adquiridos (mais 1,6 pontos percentuais que o
registado no ano anterior).

Quadro 2.20 Estrutura da conta técnica do seguro Automóvel - Seguro directo

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios emitidos 1.835 1.918 1.951 

Prémios adquiridos 1.792 1.888 1.939 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 76,3% 69,7% 66,5%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 80,2% 77,1% 75,7%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -3,4% -1,5% -1,8%

Custos de exploração / Prémios emitidos 24,9% 24,1% 25,7%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 4,6% 6,1% 5,2%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -3,1% 1,2% 1,2%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -6,1% 4,4% 3,7%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 6,4% 3,6% 3,6%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 44,8% 45,7% 55,4%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 3,3% 0,3% 0,0%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 81,9% 219,4% 215,2%

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

Sinistralidade
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No que respeita à função financeira, mais uma vez contrariando a evolução
favorável registada em 2003, esta apresentou um abrandamento, nomeadamente
em termos de proveitos e custos de investimentos (passando de 6,1% para 5,2%).

Neste contexto, e ainda que continuando a apresentar um resultado de
exploração favorável (baseado na redução do custo do risco), o seguro Automóvel
registou uma redução no seu desempenho técnico, alcançando, ainda assim, um
resultado positivo de cerca de 72 milhões de euros (85 milhões de euros em 2003).

Tendo-se registado uma diminuição do número de empresas com resultados
negativos (4 em 2004 face a 5 em 2003), verificou-se, no entanto, relativamente
a essas empresas, que os resultados foram mais desfavoráveis do que os
constatados em 2003.

d) Incêndio e Outros Danos

A produção do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos continuou, pelo segundo
ano consecutivo, a manter uma taxa de crescimento moderada (5,6% em 2004,
face a 6,5% em 2003).

Em termos relativos, esta evolução foi marcada pelo crescimento da modalidade
Pecuário (40,4%) e, ainda que em menor escala, da modalidade Roubo (10,3%).
Apesar de menos significativa em termos percentuais, a modalidade Riscos Múltiplos
foi aquela que, representando mais de 76% do volume de produção, em termos
absolutos mais contribuiu para o crescimento da produção do grupo de ramos.
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Resultado da conta
técnica

Gráfico 2.39 Resultados técnicos - Seguro Automóvel

Evolução dos prémios

Gráfico 2.40 Produção por modalidades - Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos



9944

O
s 

Se
gu

ro
s

Em sentido inverso, são de salientar as quebras na produção das modalidades
Agrícola – Incêndio (-42,8%) e Avaria de Máquinas (-23,2%).

Em termos de taxa de sinistralidade deste grupo de ramos, esta sofreu uma
redução de 4,1%, passando a situar-se nos 39,8%. Tendo sido, por outro lado,
verificado um agravamento do saldo de resseguro, registou-se, ainda assim, um
decréscimo do custo do risco, para 62,9% (face a 63,8% em 2003).

Contudo, quando se analisa a sinistralidade dos principais ramos/ modalidades, as
evoluções são bastantes díspares. Com efeito, enquanto o ramo Incêndio e
Elementos da Natureza sofreu uma acentuada quebra (de 16%), as modalidades
Agrícola – Colheitas e Avaria de Máquinas viram a sua taxa de sinistralidade
aumentar significativamente (mais 20,1% e 15,7%, respectivamente). A taxa de
sinistralidade da modalidade Riscos Múltiplos sofreu também um decréscimo,
ainda que menos acentuado, de 3,2%.

Apesar do agravamento dos custos de funcionamento em relação aos prémios
emitidos (quase 2 pontos percentuais) e de uma ligeira deterioração da função
financeira (menos 1%), o resultado do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos,
baseado na já referida redução do custo do risco, apresentou uma melhoria,
passando dos quase 55 milhões de euros registados em 2003 para mais de 80
milhões de euros em 2004.

Quadro 2.21 Estrutura da conta técnica do grupo de ramos Incêndio e Outros Danos  - Seguro directo

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios emitidos 586 624 659 

Prémios adquiridos 565 608 639 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 42,5% 41,5% 38,6%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 39,3% 43,8% 39,8%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -21,9% -20,0% -23,1%

Custos de exploração / Prémios emitidos 32,6% 27,5% 29,3%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 2,2% 3,0% 2,3%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -1,7% 0,7% 0,5%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 6,7% 8,5% 11,9%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 46,1% 46,4% 44,7%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 29,6% 35,2% 32,5%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 3,5% 2,5% 1,8%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 32,9% 53,0% 32,4%

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

Sinistralidade

Resultado da conta
técnica

Quadro 2.22 Modalidades de Incêndio e Outros Danos - Seguro directo 

2003 2004

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

milhões de euros da Natureza da Natureza

Prémios emitidos 54 36 461 52 33 502 
Prémios adquiridos 55 36 449 53 33 488 

Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 35,7% 43,1% 42,8% 19,8% 63,2% 39,6%

Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -19,1% -16,4% -18,3% -34,6% -2,7% -22,1%
Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) 11,3% 17,5% 8,4% 4,7% 6,3% 12,8%

(*) Rácios calculados considerando valores de seguro directo e resseguro aceite
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A modalidade que mais contribuiu para esta evolução foi a de Riscos Múltiplos,
com um resultado de 65 milhões de euros face a 39 milhões de euros em 2003.
Refira-se ainda que apenas a modalidade Agrícola – Incêndio apresentou
resultados globais negativos de 89 milhares de euros.

No que se refere aos resultados por empresa, verifica-se que o número de
empresas com resultados negativos decresceu de 8 para 5 entre 2003 e 2004,
sendo o prejuízo global destas empresas pouco significativo.

e) Responsabilidade Civil Geral

À semelhança do ano 2003, em que se registou uma taxa de crescimento de
18,7%, o ano 2004 foi também marcado por um significativo crescimento da
produção do ramo Responsabilidade Civil Geral, na ordem dos 14,7%.

Apesar de a modalidade Responsabilidade Civil Caçadores ter sido a que
apresentou uma taxa de crescimento mais acentuada (30,8%), a modalidade
Responsabilidade Civil Exploração é aquela que representa a parcela mais
significativa do total da produção (38,6%), tendo, ainda assim, registado um
aumento significativo (24,5%). É ainda de referir o aumento de 19,2% na
produção da modalidade Responsabilidade Civil Profissional.

A taxa de sinistralidade do ramo Responsabilidade Civil Geral sofreu um
significativo aumento de quase 20%, invertendo, assim, a tendência decrescente
que vinha a verificar-se desde o ano 2001.

Esta situação justifica-se essencialmente pelo elevado aumento da taxa de
sinistralidade da modalidade Responsabilidade Civil Profissional, cuja origem está
no acentuado crescimento da respectiva provisão para sinistros.

Ao nível das práticas de resseguro, tanto a taxa de cedência como a taxa de
aceitação sofreram aumentos (de 1,7% e 2,4%, respectivamente), tendo sido
igualmente registado um aumento das respectivas taxas de sinistralidade.
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Gráfico 2.41 Resultados técnicos - Grupo de ramos Incêndio e Outros Danos

Evolução dos prémios

Sinistralidade

Resseguro
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À semelhança do ano anterior, no ano 2004 o ramo Responsabilidade Civil Geral
voltou a registar um saldo global positivo, ainda que tendo reduzido de 11,4 para
3,6 milhões de euros. Este decréscimo deveu-se, fundamentalmente, ao
agravamento do custo do risco, dado que quer os custos de exploração, quer a
função financeira tiveram evoluções favoráveis.

Em termos de modalidades, apenas as de Responsabilidade Civil Produtos e
Responsabilidade Civil Profissional apresentaram resultados positivos, ainda que
apenas na segunda tenha sido verificado um crescimento face ao ano anterior.

Em termos de resultados por empresa, verifica-se que não só o número de
empresas com resultados negativos aumentou entre 2003 e 2004 (de 5 para 7),
como os respectivos resultados negativos foram mais desfavoráveis do que o
verificado no ano anterior.

Quadro 2.23 Estrutura da conta técnica do ramo Responsabilidade Civil Geral - Seguro directo 

milhões de euros 2002 2003 2004

Prémios emitidos 64 76 87 

Prémios adquiridos 61 74 82 

Montantes pagos / Prémios adquiridos 43,5% 41,7% 37,1%
Taxa de sinistralidade (Custos com sinistros / Prémios adquiridos) 65,7% 45,7% 65,6%
Saldo de resseguro cedido / Prémios emitidos (*) -15,0% -26,3% -14,6%

Custos de exploração / Prémios emitidos 37,8% 31,3% 30,3%
Saldo de proveitos e custos de investimento / Prémios emitidos 7,9% 6,6% 6,7%
Saldo de mais e menos-valias não realizadas / Prémios emitidos -4,7% 1,4% 2,3%

Resultado da conta técnica / Prémios emitidos (*) -17,4% 15,0% 4,0%

Taxa de cedência (Prémios de resseguro cedido / Prémios emitidos) (*) 30,9% 33,2% 34,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro cedido (*) 43,1% 20,0% 58,0%
Taxa de aceitação (Prémios de resseguro aceite / Prémios emitidos) (*) 0,8% 0,5% 2,9%
Taxa de sinistralidade do resseguro aceite 129,2% -141,8% 42,5%

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

Resultado da conta
técnica

Gráfico 2.42 Resultados técnicos - Ramo Responsabilidade Civil Geral
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2.4. Situação financeira e patrimonial

2.4.1. Análise sectorial – Principais rubricas de Balanço

O total dos activos que integram o património das empresas de seguros e
resseguros sob a supervisão do ISP continuou, em 2004, a apresentar uma
tendência de crescimento moderada (9,7%) a par da verificada nos últimos três
anos (8,4% em 2001, 9,1% em 2002 e 11,7% em 2003).

Apesar da evolução dos principais índices dos mercados financeiros ter sido mais
modesta comparativamente à registada em 2003, os Investimentos apresentaram
a maior taxa de crescimento dos últimos anos (14,8% face a 11,9% em 2000,
6,8% em 2001, 9,6% em 2002 e 11,1% em 2003).

Este crescimento não foi, no entanto, suficiente para cobrir o valor das Provisões
Técnicas, na medida em que estas últimas apresentaram também um acréscimo,
na ordem dos 12,3%, verificando-se uma aproximação do valor dos Investimentos
(32.182 milhões de euros) ao valor daquelas (32.326 milhões de euros). De referir
que, à semelhança do verificado no ano transacto, o rácio de cobertura das
Provisões Técnicas não foi prejudicado, tendo-se mantido, tal como será ilustrado
no capítulo 5 do presente relatório, superior a 100%, em virtude da afectação de
outros activos.

Quanto à evolução das restantes rubricas do Activo, há a sublinhar um decréscimo
da rubrica Devedores, que foi significativamente influenciada pelas
reestruturações empresariais operadas no sector segurador. A rubrica de credores
teve um comportamento análogo.

O crescimento das Provisões Técnicas esteve, em termos gerais, a par do
observado nos últimos anos (acréscimo de 12,3% face a 14,2% em 2001, 14%
em 2002 e 10,6% em 2003). Em termos de segmentos, e também à semelhança
do verificado nos anos anteriores, o crescimento foi mais acentuado no ramo Vida
(14,2% em 2004 e 16,4% e 12,6% em 2002 e 2003, respectivamente) do que
nos ramos Não Vida (3,9% em 2004 face a 5% em 2002 e 2,8% em 2003).
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Estrutura patrimonial

Gráfico 2.43 Evolução dos investimentos e das provisões técnicas
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Face ao referenciado comportamento evolutivo das responsabilidades, as
Provisões Técnicas do ramo Vida registaram um incremento do correspondente
peso na estrutura patrimonial do Passivo (acréscimo de 2,8 pontos percentuais)
face ao decremento dos ramos Não Vida (decréscimo de 0,8 pontos percentuais).

O Capital Próprio registou um acréscimo na ordem dos 15,8%, em resultado,
essencialmente, do aumento do Resultado Líquido, o qual foi significativamente
influenciado pela performance técnica das empresas de seguros. O crescimento
dos Capitais Próprios retomou, desde o ano anterior, os níveis verificados em 1999
(taxa acima dos 20%), período a partir do qual havia assumido uma tendência
significativamente decrescente (acréscimo de 5% em 2000, seguido de
decréscimos de 40% em 2001 e 10,1% em 2002).

O acréscimo do Capital Próprio, a par do referenciado crescimento relativamente
homogéneo das Provisões Técnicas, permitiu a manutenção da tendência positiva
da taxa de cobertura ‘Capital Próprio/Provisões Técnicas’, que correspondeu, em
2004, a 8,7%. De referir que, em 2003, havia-se verificado a inversão da
tendência decrescente deste indicador (18,6% em 2000, 9,8% em 2001, 7,7%
em 2002 e 8,5% em 2003).

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

Gráfico 2.44 Evolução das provisões técnicas
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Tendo em consideração a relevância que algumas rubricas têm na estrutura
patrimonial das empresas de seguros apresenta-se, seguidamente, a apreciação
da evolução específica de alguns elementos no decurso de 2004.

Os investimentos do sector segurador – excluindo os valores relativos a seguros de
vida em que o risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro (unit
linked) – corresponderam, em 2004, a 24.625 milhões de euros, o que
representou um crescimento na ordem dos 11% face ao ano anterior
(crescimento de 2,1% em 2001, 3,7% em 2002 e 7,6% em 2003).

À semelhança do observado anteriormente ao ano 2003, os títulos de rendimento
fixo continuaram a tendência de crescimento (taxa de crescimento de 11,7% face
a 10,4% em 2003 e 11,5% em 2002). Na componente accionista verificou-se
igualmente um acréscimo (9,8%), ainda que proporcionalmente inferior ao
observado em 2003 (13,5%). De referir que, em 2003, havia-se verificado uma
inversão da tendência de desinvestimento no mercado accionista (decréscimo de
6,5% e 19,8% em 2002 e 2001, respectivamente) em resultado do
comportamento mais positivo dos mercados financeiros.
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Quadro 2.24 Estrutura patrimonial

Estrutura

milhões de euros 2002 2003 2004 2002 2003 2004

Imobilizações incorpóreas 57 49 41 0,2% 0,1% 0,1%
Investimentos 25.239 28.034 32.182 83,5% 83,1% 86,9%
Provisões técnicas de resseguro cedido 629 568 586 2,1% 1,7% 1,6%
Devedores 1,688 1.894 1.168 5,6% 5,6% 3,2%
Imobilizações corpóreas e existências 181 160 142 0,6% 0,5% 0,4%
Depósitos bancários e caixa 1.686 2.305 2.217 5,6% 6,8% 6,0%
Acréscimos e diferimentos e outros 737 742 695 2,4% 2,2% 1,9%

Total do Activo Líquido 30.217 33.751 37.031 100,0% 100,0% 100,0%

Passivos subordinados 198 218 209 0,7% 0,6% 0,6%
Fundo para dotações futuras 33 71 133 0,1% 0,2% 0,4%
Provisões técnicas 26.010 28.778 32.326 86,1% 85,3% 87,3%

Vida 20.919 23.547 26.889 69,2% 69,8% 72,6%
Não Vida 5.091 5.231 5.437 16,8% 15,5% 14,7%

Provisões para outros riscos e encargos 100 126 139 0,3% 0,4% 0,4%
Depósitos recebidos de resseguradores 204 119 118 0,7% 0,4% 0,3%
Credores 1.397 1.730 1.053 4,6% 5,1% 2,8%
Acréscimos e diferimentos 274 273 232 0,9% 0,8% 0,6%

Total do Passivo 28.215 31.314 34.209 93.,4% 92,8% 92,4%

Capital Próprio 2.002 2.437 2,822 6,6% 7,2% 7,6%

Investimentos financeiros

Quadro 2.25 Estrutura dos investimentos (excepto unit linked)

Peso na carteira

milhões de euros 2002 2003 2004 2002 2003 2004

Terrenos e edifícios 1.199 1.220 1.194 5,8% 5,5% 4,8%
Investimentos em empresas do grupo e associadas 853 589 596 4,1% 2,7% 2,4%
Outros investimentos financeiros 18.564 20.262 22.836 90,0% 91,8% 92,7%

Acções e outros títulos de rendimento variável 2.826 3.207 3.521 13,7% 14,5% 14,3%
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 14.921 16.479 18.406 72,4% 74,7% 74,7%
Empréstimos hipotecários e outros 51 88 59 0,2% 0,4% 0,2%
Depósitos em instituições de crédito 665 434 806 3,2% 2,0% 3,3%
Outros investimentos e dep. junto de empresas cedentes 101 54 44 0,5% 0,2% 0,2%

Total 20.617 22.072 24.625 100,0% 100,0% 100,0%
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Deste modo, a carteira obrigacionista continua a apresentar o peso mais
significativo em termos da estrutura de investimentos (74,7% do total da carteira
à semelhança de 2003 e face a 72,4% em 2002).

Os Terrenos e Edifícios reduziram o seu valor em cerca de 2,1%, sendo que 80%
dessa redução resulta apenas da diminuição do valor dos edifícios de uso próprio
de uma única empresa de seguros e da anulação dos adiantamentos por conta, de
outra.

Os Empréstimos Hipotecários e Outros Empréstimos também foram objecto de
uma diminuição na ordem dos 33% por influência significativa da eliminação de
um empréstimo concedido por uma empresa de seguros. Esta empresa
condicionou igualmente e de forma significativa o aumento verificado na rubrica de
Depósitos em Instituições de Crédito que registou um acréscimo de cerca de 85,4%.

Os Outros Investimentos e os Depósitos junto de Empresas Cedentes, ainda que
apresentando uma redução, mantiveram um peso idêntico na estrutura da carteira
de investimentos face ao ano anterior (0,2%).

Tendo, em 2003, o Fundo para Dotações Futuras iniciado uma tendência
crescente, contrariando o decréscimo que se vinha verificando desde 1999, em
2004 continuou a aumentar o seu valor (crescimento de 87,2%) com vista a
garantir a estabilização do nível de participação nos resultados ao longo do
tempo.

O valor do Fundo correspondia, em 2004, a aproximadamente 133 milhões de euros,
o que contrasta com os 71 milhões de euros existentes em 2003 e os 33 milhões de
euros em 2002, ano em que o montante do decréscimo atingiu os 79,3%.

De registar, igualmente, que o valor da dotação líquida do fundo para dotações
futuras em 2004 foi o maior desde a constituição deste fundo, certamente por
influência do comportamento do mercado de capitais.

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

Gráfico 2.45 Fundo para dotações futuras

Fundo para dotações
futuras
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Tal como já referenciado, verificou-se um aumento do peso das Provisões Técnicas
do ramo Vida – incluindo os seguros unit linked – nas provisões técnicas globais do
mercado segurador (72,6% face a 69,8% em 2003 e 69,2% em 2002).

Mantendo a tendência observada nos últimos anos, uma parte bastante
significativa (47,7%) do acréscimo registado teve origem nos seguros unit linked,
que passaram, assim, a representar 28,3% do total das provisões técnicas do ramo
Vida (17,6% em 2001, 22,4% em 2002 e 25,5% em 2003). A exigência de
menores requisitos de capital tem-se assumido como um elemento impulsionador
desta tipologia de seguros.

Relativamente aos seguros de vida tradicionais, em 2004 continuou a observar-se
uma evolução significativamente moderada (taxa de crescimento de 10% face a
8% em 2003, 9,7% em 2002, 10,4% em 2001 e 15,9% em 2000).

A evolução das Provisões Técnicas do ramo Vida (excepto unit linked) decorreu
essencialmente do incremento da Provisão Matemática desse ramo que teve um
crescimento de 10,1%. De sublinhar que este acréscimo foi significativamente
influenciado pelo aumento da provisão matemática dos seguros de capitais
diferidos.

A Provisão para Participação nos Resultados, contrariando a tendência observada
nos últimos três anos, aumentou, em 2004, o seu valor em cerca de 28%
(decréscimo de 26,3% em 2003, 4% em 2002 e 16,9% em 2001).

Os valores constituídos para a Provisão para Prémios Não Adquiridos (cerca de
2.334 milhares de euros), para a Provisão para Compromissos de Taxa (cerca de 45
milhares de euros) e para a Provisão para Estabilização de Carteira (8.033 milhares
de euros), recentemente introduzidas no provisionamento do ramo Vida,
conheceram crescimentos moderados.

As Provisões Técnicas dos ramos Não Vida inverteram, em 2004, a tendência de
desaceleração que haviam vindo a demonstrar desde o ano 2000 (aumento de 4%
face a um crescimento de 13,6% em 2000, 8,3% em 2001, 5% em 2002 e 2,7%
em 2003).

Este acréscimo resultou essencialmente do aumento da Provisão para Sinistros,
que tem um peso de 77,9% no total das Provisões Técnicas dos ramos Não Vida.

A Provisão para Prémios Não Adquiridos, ascendendo a 1.108 milhões de euros,
registou um crescimento de quase 2%, a par da evolução observada nos prémios
dos ramos Não Vida (2,5%).
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Provisões técnicas de
Vida 

Provisões técnicas de 
Não Vida 

Quadro 2.26 Provisões técnicas do ramo Vida

milhões de euros 2001 2002 2003 2004

Provisão matemática do ramo Vida 14.426 15.865 17.141 18.865
Provisão para participação nos resultados 145 139 102 131
Provisão para sinistros 232 238 296 285
Provisão para prémios não adquiridos - - 0 2
Provisão para compromissos de taxa - - 3 0
Provisão para estabilização de carteira - - 2 8

Subtotal 14.803 16.242 17.540 19.292

Provisões técnicas (unit linked) 3.163 4.677 6.002 7.597

Total 17.966 20.919 23.542 26.889
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A Provisão para Riscos em Curso apresentou, à semelhança dos dois últimos anos,
um decréscimo de cerca de 30,8% (redução de 33,2% em 2003 e 23,4% em
2002). Este decréscimo é justificável pela introdução de algumas medidas de
ajustamento de tarifas que conduziram à obtenção de resultados positivos na
exploração.

Analisando mais detalhadamente a Provisão para Sinistros, verifica-se que esta
apresentou um maior crescimento (4,9%) do que o observado no ano anterior
(3,1%).

A observação da Provisão para Sinistros dos vários ramos Não Vida permite
verificar que, de uma forma geral, todos os ramos apresentam um aumento do
seu provisionamento, com destaque em termos relativos para os ramos Doença,
Automóvel e Responsabilidade Civil Geral e com excepção da modalidade
Acidentes de Trabalho, decerto em virtude da remição de pensões.

Tal como é possível observar, o seguro Automóvel, que tem o maior peso no
montante global da provisão para sinistros, registou o acréscimo mais significativo
no índice de provisionamento.

A análise do índice ‘Provisão para sinistros/Prémios emitidos’ do seguro Automóvel
permite verificar que o referenciado acréscimo de provisionamento (9,1%)
apresentou-se significativamente superior ao crescimento dos prémios emitidos
(1,7%).

Quadro 2.27 Provisões técnicas dos ramos Não Vida

milhões de euros 2002 2003 2004

Provisão para prémios não adquiridos 1.048 1.088 1.108

Provisão para participação nos resultados 4 3 4

Provisão para sinistros 3.917 4.038 4.238

Acidentes de Trabalho 1.466 1.424 1.418
Doença 61 72 84
Incêndio e Outros Danos 259 273 280
Automóvel 1.811 1.916 2.120
Responsabilidade Civil Geral 145 146 169
Outros ramos 175 207 166

Provisão para riscos em curso 74 49 34

Provisão para envelhecimento - 4 2

Provisão para desvios de sinistralidade 49 49 52

Total 5.091 5.228 5.437

Quadro 2.28 Índices de provisionamento - Não Vida

milhões de euros 2002 2003 2004

Provisão para prémios não adquiridos / Prémios emitidos 27,7% 26,0% 26,0%

Provisão para sinistros / Prémios emitidos 97,3% 96,4% 99,6%
Acidentes de Trabalho 194,2% 184,4% 192,6%
Doença 18,0% 18,0% 19,0%
Incêndio e Outros Danos 42,7% 42,7% 41,7%
Automóvel 95,4% 99,6% 108,7%
Responsabilidade Civil Geral 224,3% 190,8% 188,6%

Montantes Pagos / Custos com sinistros 94,8% 95,4% 93,4%
Acidentes de Trabalho 85,3% 106,5% 102,1%
Doença 96,8% 95,9% 97,0%
Incêndio e Outros Danos 108,9% 95,5% 97,6%
Automóvel 96,4% 90,4% 87,9%
Responsabilidade Civil Geral 67,7% 99,4% 60,1%
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O acréscimo no índice de provisionamento do seguro Automóvel, conjuntamente
com o da modalidade Acidentes de Trabalho, permitiu, aliás, inverter a tendência
decrescente, desde 1999, do índice de provisionamento geral (99,6% em 2004
face a 104,4% em 1999, 103,4% em 2000, 100,5% em 2001, 97,3% em 2002
e 96,4% em 2003). De referir que o índice de provisionamento da modalidade
Acidentes de Trabalho foi essencialmente influenciado pelo volume de remição de
pensões e pelo comportamento dos prémios emitidos, que registaram um
crescimento menos significativo que o verificado no ano transacto (acréscimo de
apenas 0,1%).

O acréscimo do índice de provisionamento encontra-se fortemente correlacionado
com a diminuição da cadência de regularização de sinistros que, no seguro
Automóvel e na modalidade Acidentes de Trabalho, foi mais notória. De referir
igualmente o decréscimo do índice de regularização de sinistros do ramo
Responsabilidade Civil Geral a par de um ligeiro decréscimo do correspondente
índice de provisionamento.

Evidenciando o comportamento já descrito, em 2004 os índices de
provisionamento e de regularização de sinistros apresentaram, considerando a
generalidade dos ramos, tendências inversas. Para este efeito contribuiu
significativamente a evolução dos índices de provisionamento e de regularização
de sinistros do seguro Automóvel.
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Índice de regularização
de sinistros

Gráfico 2.46 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros dos
ramos Não Vida

Gráfico 2.47 Evolução dos índices de provisionamento e de regularização de sinistros do
seguro Automóvel
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As Provisões Técnicas de resseguro cedido, à semelhança do verificado em 2003 e
2002, diminuíram, em 2004, o correspondente peso na estrutura patrimonial
(1,6% em 2004 face a 2,3% em 2001, 2,1% em 2002 e 1,7% em 2003).
Consequentemente, registou-se um ligeiro decréscimo do correspondente peso
face às provisões técnicas de seguro directo e resseguro aceite (1,8% face a 2,8%
em 2001, a 2,4% em 2002 e a 2% em 2003).

A rubrica de Depósitos Recebidos de Resseguradores apresentou uma ligeira
descida (0,8%), com impacto no correspondente peso na estrutura patrimonial,
que passou de 0,4% em 2003 para 0,3% em 2004 (0,6% em 2000, 0,8% em
2001 e 0,7% em 2002).

A rubrica de Devedores apresentou um significativo decréscimo de 38,4%, o que
contrasta com o acréscimo de 12,2% verificado em 2003. Em consequência,
verificou-se um ligeiro decréscimo em termos de peso na estrutura patrimonial
(peso de 3,2% do total do activo líquido).

Este decréscimo resultou, essencialmente, do comportamento dos segmentos de
devedores por outras operações relativos a empresas do grupo e outros devedores
de 3 empresas de seguros de significativa dimensão pertencentes a grupos objecto
de reestruturações empresariais em 2004 (o impacto dos decréscimos destas
empresas representou cerca de 73% do decréscimo total).

O segmento de devedores por operações de resseguro com empresas do grupo
também registou um decréscimo significativo, ainda que proporcionalmente
inferior aos dos segmentos de devedores anteriormente referenciados, o qual, à
semelhança do verificado nos mesmos, está igualmente influenciado pela redução
do correspondente valor em 3 empresas de seguros pertencentes a um mesmo
grupo económico e objecto de reorganizações empresariais.

A rubrica de Credores teve um comportamento análogo ao referido para os
Devedores (decréscimo de 39,1% face a um acréscimo de 23,8% em 2003), daí
resultando uma diminuição do correspondente peso na estrutura patrimonial
(2,8% face a 4,6% em 2002 e 5,1% em 2003).

Este decréscimo resultou, essencialmente, da diminuição de valor do segmento de
credores diversos relativo a outros credores de uma empresa de seguros (o
impacto do decréscimo desta empresa representou cerca de 67% do decréscimo
total) pertencente a um grupo económico de significativas dimensões.

Relativamente às operações intra-grupo, há a sublinhar em 2004, em termos
globais, a manutenção de um saldo credor de cerca de 124 milhões de euros, valor
significativamente superior ao apresentado em 2003 (12 milhões de euros), mas a
par do evidenciado em 2002 (137 milhões de euros).

No que respeita às operações de resseguro, uma análise do saldo corrente indica
que, à semelhança dos anos anteriores, o mesmo apresentou-se favorável aos
resseguradores em cerca de 49 milhões de euros (24 milhões de euros em 2003 e
13 milhões de euros em 2002). De referir que esta análise, em termos intra-grupo,
permite apurar um saldo favorável aos resseguradores em cerca de 18 milhões de
euros.

Os Capitais Próprios das empresas de seguros sob a supervisão do ISP
apresentaram, em 2004, e à semelhança do verificado no ano anterior, uma

Provisões técnicas de
resseguro cedido

Depósitos recebidos de
resseguradores

Devedores e credores

Capitais próprios
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recuperação que se concretizou num aumento do correspondente peso na
estrutura patrimonial (7,6% face a 7,2% em 2003 e 6,6% em 2002).

O acréscimo dos Capitais Próprios em 2004 ascendeu, assim, a 15,8%, o que se
traduz num crescimento ligeiramente inferior ao verificado em 2003 (21,8%), mas
reiterando a inversão da tendência decrescente verificada nos dois anos anteriores
(decréscimo de 10,1% em 2002 e 40% em 2001).

A evolução dos Capitais Próprios verificada teve origem na melhoria dos
resultados das empresas de seguros (aumento de cerca de 169 milhões de euros
dos Resultados Líquidos face a 2003), que também beneficiou dos Resultados
Transitados dos anos anteriores e do acréscimo da rubrica Reserva de Reavaliação
Regulamentar (acréscimo de cerca de 97 milhões de euros). Este comportamento
foi significativamente influenciado pela melhoria da performance técnica das
empresas de seguros e pelo aumento dos ganhos com investimentos.

O Capital Social registou igualmente um acréscimo de valor na ordem dos 0,4%,
em resultado da realização de aumentos de capital em 7 empresas de seguros no
decorrer de 2004 e do impacto da redução de capital de uma empresa de seguros.
O aumento verificado não foi, no entanto, suficiente para evitar a tendência
decrescente que o peso desta rubrica tem vindo a registar na estrutura patrimonial
do Capital Próprio desde 2002 (peso de 56,7% face a 65,4% em 2003 e 76,1%
em 2002).
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Gráfico 2.48 Peso do Capital Próprio no total do Passivo

Quadro 2.29 Capital Próprio

Estrutura

milhões de euros 2002 2003 2004 2002 2003 2004

Capital 1.523 1.594 1.600 76,1% 65,4% 56,7%
Prémios de emissão 310 354 354 15,5% 14,5% 12,5%
Reservas de reavaliação 90 203 301 4,5% 8,3% 10,7%

Regulamentar 50 163 260 2,5% 6,7% 9,2%
Legal 41 41 41 2,0% 1,7% 1,4%

Reservas 209 236 264 10,4% 9,7% 9,4%
Resultados transitados -7 -178 -94 -0,4% -7,3% -3,3%
Resultado do exercício -124 229 398 -6,2% 9,4% 14,1%

Total do Capital Próprio 2.002 2.437 2.822 100,0% 100,0% 100,0%



110066

O
s 

Se
gu

ro
s

2.4.2. Margem de solvência

A 1 de Janeiro de 2004 entraram em vigor as disposições relativas ao cálculo da
margem de solvência disponível e exigida e relativas aos valores mínimos do fundo
de garantia das empresas de seguros, estabelecidas no Decreto-Lei n.º 251/2003,
de 14 de Outubro.

As alterações efectuadas à margem de solvência são parte integrante de um
progressivo reforço das garantias de adequabilidade dos capitais das empresas de
seguros às actividades desenvolvidas. Dando cumprimento ao Plano de Acção
para os Serviços Financeiros, foi introduzido, numa primeira fase, um conjunto de
alterações de índole técnica destinadas a clarificar determinados aspectos que
suscitavam problemas de interpretação e potencial aplicação não uniforme nos
vários países da União Europeia. Um segundo objectivo foi o de reforçar a
qualidade da margem de solvência no sentido de uma maior protecção dos
credores específicos de seguros.

Das principais alterações introduzidas destacam-se:

– A distinção de forma inequívoca entre a margem de solvência exigida e a
margem de solvência disponível;

– A classificação dos elementos elegíveis para efeitos da margem de
solvência disponível em três grupos distintos de acordo com a respectiva
solidez e segurança financeira; e

– A majoração em 50% da margem de solvência exigida correspondente ao
ramo Responsabilidade Civil Geral e associada aos navios e aviões, seguros
que se caracterizam por um perfil de risco especialmente volátil.

Estas alterações não tiveram à partida grandes impactos numéricos no valor da
taxa de cobertura da margem de solvência das empresas de seguros, uma vez que,
em 2004, se registou um crescimento da margem de solvência disponível de 13%,
valor não muito diferente dos registados em 2002 e 2003, respectivamente, 13%
e 19%. Por outro lado, a margem de solvência exigida registou um aumento de
10%, crescimento igualmente na mesma ordem de grandeza dos últimos dois
anos, em que se registaram acréscimos de 15% e 7%, respectivamente. Estes
valores são o reflexo do crescimento do sector e dos bons resultados registados
em 2004.

Gráfico 2.49 Estrutura do Capital Próprio
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A taxa de cobertura da margem de solvência do mercado segurador registou,
assim, um aumento de 4 pontos percentuais, atingindo, em 2004, o valor de
173%, verificando-se uma consolidação do crescimento que já se havia vindo a
registar desde 2002, depois de em 2001 ter registado uma quebra de 85 pontos
percentuais. 

Como se pode verificar no gráfico seguinte, a margem de solvência exigida
apresentou, ao longo dos últimos anos, um crescimento sustentado, sendo a
variação da margem de solvência disponível a variável que está na origem das
variações da taxa de cobertura. Os principais elementos da margem de solvência
disponível dependem do comportamento da gestão do sector segurador, como é
o caso do Resultado Líquido do Exercício, e do sector financeiro, como por
exemplo a Reserva de Reavaliação Regulamentar.

A rubrica da margem de solvência disponível que apresentou a maior taxa de
crescimento em 2004 foi o Resultado Líquido do Exercício, que passou de 229
milhões de euros, em 2003, para 398 milhões de euros, em 2004. Este resultado
ficou a dever-se, como já foi referido, ao bom desempenho técnico das empresas
de seguros registado no ano 2004. Saliente-se, no entanto, que cerca de 37% dos
resultados do exercício do sector foram distribuídos aos accionistas.
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Gráfico 2.50 Margem de solvência - Evolução do total do mercado

Gráfico 2.51 Resultado Líquido do Exercício e Resultados Distribuídos
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Por outro lado, a Reserva de Reavaliação Regulamentar contribuiu igualmente
para o aumento da margem de solvência disponível, com um crescimento de 48%
relativamente ao ano anterior, fruto do bom resultado dos mercados financeiros
no ano 2004, levando ao reconhecimento por parte das empresas de seguros de
um elevado valor de mais-valias potenciais.

As rubricas relativas ao Capital, Empréstimos Subordinados e Prémios de Emissão
não sofreram, em 2004, grandes alterações, como se pode verificar no gráfico
seguinte. Estas rubricas são tradicionalmente utilizadas para minimizar os efeitos
de resultados negativos, como foi o caso do exercício de 2002, em que os
resultados negativos do sector foram colmatados a nível dos elementos
disponíveis com um grande aumento daquelas três rubricas, permitindo assim a
manutenção da taxa de cobertura da margem de solvência naquele ano.

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

Os três grupos apresentaram melhorias da taxa de cobertura, tendo as empresas
de seguros especializadas no ramo Vida apresentado o maior crescimento,

Gráfico 2.52 Variações do Capital Social realizado, dos empréstimos subordinados e dos prémios de emissão
1999-2004

Gráfico 2.53 Margem de solvência por tipo de empresa
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registando uma melhoria de 7 pontos percentuais, de 158% para 165%, e as
empresas mistas o menor crescimento, com uma melhoria de apenas 3%, de
165% para 168%.

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida, como já foi referido, foram
as que apresentaram o maior crescimento da taxa de cobertura, tendo registado
um crescimento da margem de solvência exigida de 11% e um crescimento da
margem de solvência disponível de 16%.

O crescimento da margem de solvência disponível ficou a dever-se essencialmente
ao crescimento de três rubricas: Resultados Transitados, Reserva de Reavaliação
Regulamentar e Resultado Líquido do Exercício. A rubrica de Resultados
Transitados registou um aumento de 74%, representando em 2004 cerca de 9%
do total dos elementos da margem de solvência disponível. A Reserva de
Reavaliação Regulamentar apresentou um crescimento idêntico ao do mercado,
ou seja, registou uma subida de 48%. O Resultado Líquido do Exercício
apresentou um crescimento de 24%.

No gráfico seguinte, que reflecte a estrutura da margem de solvência disponível
das empresas especializadas no ramo Vida, é possível verificar que estas empresas
são as que apresentam um menor peso da rubrica Capital. O peso da rubrica
Empréstimos Subordinados reflecte a opção tomada em 2002 por parte de três
das maiores empresas do mercado em emitir empréstimos subordinados, ano em
que, como já foi referido, as empresas registaram elevados prejuízos e tiveram que
recorrer à emissão de empréstimos subordinados para manter o nível da taxa de
cobertura da margem de solvência.

As empresas de seguros especializadas nos ramos Não Vida são as que
tradicionalmente apresentam a maior taxa de cobertura da margem de solvência
e o ano 2004 não foi excepção, tendo a taxa de cobertura registado um valor de
202%, reflectindo, assim, uma subida de 6 pontos percentuais face ao ano
anterior.

Estas empresas registaram, no entanto, os crescimentos mais reduzidos dos
valores correspondentes à margem de solvência disponível e à margem de
solvência exigida. A margem de solvência exigida cresceu apenas 4%, reflexo do
fraco crescimento da produção dos ramos Não Vida, que foi apenas de 2,5% face
ao ano anterior.
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Empresas de seguros do
ramo Vida 

Empresas de seguros dos
ramos Não Vida 

Gráfico 2.54 Margem de solvência - Empresas especializadas no ramo Vida
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As rubricas da margem de solvência disponível que registaram maiores
crescimentos foram a Reserva de Reavaliação Regulamentar e o Resultado Líquido
do Exercício, com ambas a registarem um crescimento de 41%. No entanto, e
apesar deste crescimento, o Capital continua a representar cerca de 66% do total
da margem de solvência disponível, um peso idêntico ao registado em 2003.
Apesar do tradicional peso da rubrica de Capital, a Reserva de Reavaliação
Regulamentar viu o seu peso aumentar de 9% para 14% em 2004. O aumento do
Resultado Líquido do Exercício não é tão visível, uma vez que cerca de 28% do seu
valor foi distribuído aos accionistas, não contribuindo, assim, para um real
aumento da margem de solvência disponível.

As empresas de seguros mistas, apesar de em menor número, são as que
apresentam maior quota de mercado e consequentemente os resultados
apresentados por elas reflectem, de uma forma geral, os valores apresentados
para o total do sector. Assim, não é de estranhar que a taxa de cobertura
apresentada por estas empresas, de 168%, seja a mais próxima da actividade
global.

A margem de solvência disponível registou um aumento de 14% em virtude do
crescimento de 54% registado na Reserva de Reavaliação Regulamentar, rubrica
que apresenta um peso de 10% do total da margem de solvência disponível, mais
4 pontos percentuais do que em 2003. O Resultado Líquido do Exercício registou
um aumento ainda superior (o valor registado em 2004 foi superior ao triplo
apresentado em 2003). No entanto, cerca de 54% foi distribuído aos accionistas,
o que, em conjunto com o facto dos Resultados Transitados de anos anteriores
serem negativos, fez com que esta rubrica não tenha muito impacto da margem
de solvência disponível. De facto, o conjunto dos Resultados Transitados de outros
exercícios e do Resultado Líquido do Exercício diminuído do montante distribuído
aos accionistas apresenta ainda um valor negativo.

Da estrutura apresentada por estas empresas relativamente à margem de
solvência disponível salienta-se o elevado peso dos Prémios de Emissão
correspondentes a duas empresas de seguros que efectuaram aumentos de capital
no decorrer do ano 2002.

Gráfico 2.55 Margem de solvência - Empresas especializadas nos ramos Não Vida

Empresas de seguros
mistas 
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Os valores registados pelos índices de rendibilidade dos Capitais Próprios face ao
Resultado Líquido do sector e aos Resultados Técnicos evidenciam claramente o
bom desempenho do sector segurador nestes últimos dois anos.

Depois de registar Resultados Técnicos e Resultados Líquidos do Exercício
negativos no triénio 2000/2002, os anos 2003 e 2004 registaram valores muito
positivos para ambos os resultados. O bom desempenho técnico do negócio
segurador, acompanhado de bons resultados a nível dos mercados financeiros, foi
o grande impulsionador destes resultados.

O aumento dos Resultados Técnicos relativamente ao ano anterior foi, para o
conjunto do ramo Vida e dos ramos Não Vida, de 165 milhões de euros, 57
milhões no resultado da conta técnica dos seguros dos ramos Não Vida e 108
milhões no resultado da conta técnica dos seguros do ramo Vida. Esse aumento
reflectiu-se igualmente no Resultado Líquido do Exercício, que registou um
aumento de 169 milhões de euros (cerca de 74%) para o conjunto das empresas
de seguros.

As empresas de seguros especializadas no ramo Vida apresentam, na sua
generalidade, rendibilidades dos capitais próprios elevadas, tendo o total destas
companhias registado uma rendibilidade dos capitais próprios face ao Resultado
Líquido do Exercício de quase 15% e face aos Resultados Técnicos de 19%. Estas
rendibilidades foram calculadas tendo em conta a semi-soma dos Capitais Próprios
dos últimos dois anos (2004 e 2003).
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Gráfico 2.56 Margem de solvência - Empresas mistas

Índices de rendibilidade 

Empresas de seguros do
ramo Vida 

Gráfico 2.57 Rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido e face aos
Resultados Técnicos
2000-2004



111122

O
s 

Se
gu

ro
s

Saliente-se que todas as empresas especializadas no ramo Vida apresentaram
Resultados Técnicos e Resultados Líquidos do Exercício positivos, variando a taxa
de rendibilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido do Exercício entre
3,3% e 29,3%, valores que, ainda assim, reflectem uma grande amplitude na
rendibilidade das várias empresas.

Das 14 empresas em análise, 4 apresentaram rendibilidades dos Capitais Próprios
face aos Resultados Líquidos do Exercício acima dos 20% e outras 4 acima dos
10%. Apesar dos excelentes resultados registados em 2004, 5 empresas
apresentaram rendibilidades inferiores às de 2003.

Se se tiverem em consideração os Resultados Técnicos, verifica-se que apenas 4
empresas registaram taxas de rendibilidade inferiores a 10%, quando em 2003
esse número foi de 6 empresas, tendo uma delas registado Resultados Técnicos
negativos.

Os resultados do conjunto das empresas de seguros especializadas nos ramos Não
Vida são superiores aos apresentados pelas empresas de seguros especializadas no
ramo Vida. No entanto, a amplitude dos valores é maior, havendo inclusive 2
empresas que apresentaram Resultados Líquidos do Exercício negativos. Do total
das 21 empresas consideradas, é de destacar o facto de 8 terem apresentado
rendibilidades dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido acima dos 20%,
tendo 2 destas apresentado valores acima dos 40%.

Se se considerarem os Resultados Técnicos em vez do Resultado Líquido, a
rendibilidade das empresas especializadas nos ramos Não Vida foi de 27,9%, valor
francamente positivo. Contribuíram para este resultado as 8 empresas que
apresentaram rendibilidades superiores a 30%. Note-se que apenas uma empresa
apresentou Resultados Técnicos negativos.

Saliente-se que o valor apresentado pela Ocidental Seguros resulta da
desmobilização de um valor muito elevado de Provisão para Riscos em Curso
constituída no ano anterior, o que justifica o rácio muito negativo no ano 2003
seguido de um rácio muito positivo em 2004.

Quadro 2.30 Rendibilidade dos Capitais Próprios - Empresas especializadas no ramo Vida

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

2002 2003 2004 2002 2003 2004

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

Média ponderada -3,8% 14,8% 14,9% -4,1% 17,7% 19,0%

Empresas de seguros dos
ramos Não Vida 
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As seguradoras mistas foram, em 2002, ano em que o mercado apresentou
elevados prejuízos, as empresas que apresentaram os índices de rendibilidade mais
reduzidos. No entanto, a recuperação registada em 2003 manteve-se em 2004,
tendo-se obtido neste ano uma rendibilidade dos Capitais Próprios face ao
Resultado líquido de 14,% e face aos resultados técnicos de 20,8%.

As empresas mistas representam uma quota-parte fundamental do mercado
segurador, pelo que as rendibilidades apresentadas por estas empresas reflectem
de forma muito aproximada a rendibilidade do mercado segurador. Estas
empresas apresentam valores com menor amplitude, variando a rendibilidade dos
Capitais Próprios face ao Resultado Líquido entre os 5,2% e os 24,9%.

Os valores da rendibilidade face aos Resultados Técnicos já não são tão
homogéneos, variando entre uma rendibilidade negativa de 6,7% e uma
rendibilidade positiva de 48,2%.
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Quadro 2.31 Rendibilidade dos Capitais Próprios - Empresas especializadas nos ramos Não Vida

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

2002 2003 2004 2002 2003 2004

AXA Portugal 1,3% 24,5% 22,4% 8,1% 50,7% 35,4%
Cares 4,4% 9,1% 16,9% 5,0% 14,6% 24,5%
Comp.Port. de Saúde 7,9% 40,6% 11,8% 7,8% 39,9% 6,5%
Cosec 6,0% 5,2% 9,0% -3,9% 16,6% 20,7%
Espírito Santo 8,6% 23,4% 20,7% 7,8% 23,8% 28,3%
Europ Assistance 14,9% 13,8% 13,6% 22,6% 20,8% 18,9%
Gan Portugal 6,7% 3,0% 2,3% -1,5% 3,1% 7,0%
Global 15,0% 25,0% 21,8% 17,4% 37,4% 33,2%
Lusitânia 7,5% 6,4% 8,4% 5,8% 9,7% 11,9%
Mapfre Seguros Gerais 5,3% 7,2% 6,5% 16,0% 17,0% 12,3%
Ocidental 17,0% -43,1% 40,8% 20,6% -12,0% 85,1%
Real 25,1% 27,5% 22,9% 22,5% 26,8% 32,3%
Rural Seguros -104,3% -119,7% 15,1% -84,9% -82,4% 38,6%
Sagres -44,4% -20,7% 0,0% -9,9% -14,2% 32,6%
Seguro Directo Gere -15,4% 19,6% 49,1% -0,3% 10,8% 50,6%
Tranquilidade -17,8% 15,3% 16,6% -16,6% 31,1% 22,4%
Via Directa -168,1% 82,1% 6,3% -159,7% 5,9% 10,1%
Victoria Seguros -5,3% -16,0% 23,7% -3,1% -22,7% 28,3%
Zurich 28,5% 29,8% 28,9% 26,5% 42,1% 42,8%
Mútua do Arrasto 0,1% -7,8% -4,7% 54,5% -8,7% -1,9%
Mútua dos Pescadores 10,2% 5,7% -4,5% 6,6% 1,5% 1,0%

Média ponderada 1,0% 17,6% 18,1% 4,4% 29,2% 27,9%

Quadro 2.32 Rendibilidade dos Capitais Próprios - Empresas mistas

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

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Açoreana 14,8% 16,6% 15,6% 13,9% 17,5% 20,9%
Allianz Portugal -3,5% 11,5% 17,1% 3,4% 23,4% 34,0%
Europeia -26,1% -15,6% 24,9% 4,5% -10,4% 16,0%
Fidelidade Mundial 1,7% 9,1% 12,1% -3,9% 12,8% 14,1%
Império Bonança -111,8% -30,7% 18,8% -144,8% 20,9% 48,2%
Comp. Portuguesa de Resseguros 2,7% -12,0% 5,2% 4,7% -4,4% -6,7%
American Life 20,7% 12,4% 11,5% 24,2% 20,7% 13,3%

Média ponderada -7,3% 4,3% 14,1% -10,9% 14,2% 20,8%
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RESSEGURO

O mercado de resseguro é fulcral para a estabilidade do mercado segurador,
disponibilizando um mecanismo que permite às empresas de seguros uma
redução da volatilidade dos seus resultados técnicos ao longo dos anos e uma
maior flexibilidade financeira em função da redução nos requisitos de capital.

A capacidade de aceitação por parte dos grandes resseguradores mundiais e os
níveis de tarifação por estes praticados são, entre outros factores, aspectos
importantes para a estabilidade dos mercados de seguro directo.

Este mercado tem vindo a sofrer alterações em grande parte devido às mudanças
nas condições de subscrição decorrentes, directa ou indirectamente, do
incremento da ameaça terrorista e dos efeitos das sucessivas catástrofes naturais.

Durante o ano 2004, o mercado ressegurador mundial registou 332 catástrofes,
das quais 116 foram naturais e as restantes 216 provocadas pela acção do
Homem. Apesar deste rácio em termos de número de eventos, as catástrofes
naturais foram responsáveis por 94,1% do montante das perdas registadas. O ano
2004 registou uma das maiores catástrofes naturais das últimas décadas – o
tsunami de 26 de Dezembro – que, apesar de ter sido o evento que registou o
maior número de vítimas, foi, em termos de perdas registadas, a quarta catástrofe
do ano, em grande parte devido ao reduzido índice de penetração dos seguros
naquela zona do Globo. Por outro lado, 3 dos furacões que atingiram os EUA,
bem como outros países da América Central, foram, apesar de não registarem um
grande número de vítimas, os eventos que registaram os mais elevados volumes
de perdas (cerca de 20% do total do volume de perdas resultantes de catástrofes).

O mercado segurador português apresentou, em 2004, um comportamento a
nível das taxas de cedência muito semelhante ao mercado mundial. O ramo Vida,
que ao longo dos últimos anos tem registado taxas de cedência praticamente
idênticas, registou, em 2004, uma taxa de cedência de 2,1%, ou seja, um valor
muito próximo do registado a nível mundial em 2003, que foi de 1,9%. A
reduzida taxa de cedência neste ramo fica a dever-se ao facto de o resseguro
apenas ser efectuado quando existe risco de morte ou de incapacidade física,
sendo o resseguro praticamente inexistente nos seguros cuja principal
componente é o investimento.
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Volume de negócios 

Quadro 3.1 Taxa de cedência
Seguro directo e resseguro aceite

2002 2003 2004

Taxa de Taxa de Taxa de 
milhares de euros Montante cedência Montante cedência Montante cedência

Ramo Vida 92.354 2,0% 106.314 2,0% 124.879 2,1%
Ramos Não Vida

Acidentes de Trabalho e Doença 145.129 13,3% 155.472 13,2% 114.375 9,7%
Incêndio e Outros Danos em Coisas 280.023 46,1% 297.453 46,4% 299.961 44,7%
Automóvel 121.739 6,4% 68.650 3,6% 70.644 3,6%
Aéreo e Marítimo e Transportes 45.514 89,0% 46.400 84,9% 39.181 82,3%
Responsabilidade Civil Geral 19.952 30,9% 25.354 33,2% 31.297 34,9%
Outros ramos 108.118 35,0% 112.645 35,0% 107.056 33,8%

Total Ramos Não Vida 720.475 17,9% 705.975 16,8% 662.514 15,6%

Total 812.829 - 812.289 - 787.393 -
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No que se refere aos ramos Não Vida, a taxa de cedência apresentou ligeiras
reduções ao longo dos últimos dois anos, sendo, em 2004, de cerca de 15,6%.
Apesar da redução neste período, este valor é ainda superior à taxa de cedência
registada a nível mundial, que foi, em 2003, de 13,7%.

A taxa de cedência dos ramos Não Vida varia muito, consoante os ramos. O seguro
Automóvel apresenta os rácios mais baixos e os restantes ramos de transportes
apresentam os rácios mais elevados. Essa diferença é ainda mais acentuada se se
tiver em consideração que, no seguro Automóvel, assim como no ramo Doença, o
rácio se encontra influenciado pelo facto de algumas empresas em Portugal
funcionarem apenas como “angariadoras” do seguro, sendo o mesmo
posteriormente cedido a outras empresas do mesmo grupo, especializadas na
gestão desses seguros, não se tratando assim de uma efectiva transferência de
risco, na acepção clássica do resseguro.

A taxa de cedência dos grupos de ramos Aéreo e Marítimo e Transportes é muito
elevada, uma vez que se tratam de grandes riscos de onde podem resultar perdas
avultadas para as empresas de seguros e nos quais o resseguro assume um papel
fundamental sob o ponto de vista da gestão de riscos.

Dos restantes ramos, salienta-se a descida da taxa de cedência da modalidade
Acidentes de Trabalho e do ramo Doença, que ficou a dever-se
fundamentalmente a uma alteração na estratégia de cedência de uma empresa de
seguros para a modalidade Acidentes de Trabalho.

O saldo de resseguro foi negativo para todos os ramos, tendo sido, para o total
dos ramos Não Vida, de cerca de 45% dos prémios de resseguro cedido. Os ramos
que apresentam os resultados mais desfavoráveis para as empresas de seguros são
os grupos de ramos Aéreo e Marítimo e Transportes, em que o saldo de resseguro
representa cerca de 65% dos prémios de resseguro cedido.

Um factor fundamental a ter em consideração no resseguro é o risco de crédito
dos resseguradores. Assim, apresenta-se de seguida uma análise sobre a dispersão
geográfica dos resseguradores preferidos pelas empresas de seguros nacionais,
assim como uma análise à solidez financeira dos resseguradores medida pelo
rating da agência Standard & Poors.

3.1. Ramos Não Vida

Nos ramos Não Vida, uma grande percentagem do resseguro (cerca de 97%) é
efectuada em empresas sediadas na Europa. A percentagem apresentada para
Portugal divide-se entre o resseguro efectuado em seguradoras de direito nacional
(cerca de 22%) e aquele feito com corretores estabelecidos em Portugal que
depois efectuam a colocação em resseguro (cerca de 15%). Saliente-se que os
prémios de resseguro cedido provenientes de resseguro aceite representam
apenas 2% do total dos prémios de resseguro cedido, pelo que as empresas de
seguros de direito português aceitantes não procedem depois à retrocessão dos
riscos.

Os restantes cerca de 60% de resseguro efectuado na Europa encontram-se
dispersos por vários países. A Suíça, a Alemanha e a Irlanda representam, por si só,
36% do total, sendo de salientar que a quase totalidade da percentagem
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apresentada quer pela Suíça quer pela Irlanda correspondem a apenas uma
empresa de resseguro em cada país, como se poderá verificar na análise por
ressegurador. Já na Alemanha a concentração não é tão elevada.

Os valores apresentados pela Suíça justificam-se pelo facto de a Swiss Reinsurance
Co. ser uma das maiores empresas de resseguro a nível mundial, enquanto o valor
apresentado pela Irlanda se justifica pelo facto de um grupo português com
grande peso no mercado nacional utilizar um ressegurador cativo com sede nesse
país.

O quadro seguinte complementa os resultados obtidos por país, podendo
verificar-se, como já foi referido, a elevada percentagem ressegurada pelo
mercado nacional na Swiss Reinsurance Co. e na S&P Reinsurance Ltd., com sedes,
respectivamente, na Suíça e na Irlanda.

As 7 empresas de resseguro com maior quota apresentadas no quadro
representam cerca de 37% do total dos prémios cedidos totais, o que evidencia,
apesar das percentagens apresentadas pelos 2 principais resseguradores, alguma
dispersão.
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Quadro 3.2 Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido
Ramos Não Vida

10%

11%

6%

15%

5%

7%

37%
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Quadro 3.3 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido
Ramos Não Vida

Resseguradora Quota

Swiss Reinsurance Co, 13,5%
S&P Reinsurance Ltd, 9,0%
Munich Reinsurance Co, 5,6%
Allianz 2,7%
Axa Cessions 2,1%
Tagus Re 2,1%
Financial Insurance 2,0%

Nota: Só foram consideradas as resseguradoras com as maiores quotas
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Como já foi referido, no negócio de resseguro o risco de crédito do ressegurador
é um dos maiores riscos assumidos pelas empresas de seguros cedentes. A nível
mundial, do Top10 dos grandes grupos de resseguro, 6 companhias tinham em
2004 um rating não inferior a “AA-”, o que evidencia a importância da solidez
financeira de uma empresa de resseguro na colocação de riscos pelas cedentes.

Assim, apresenta-se de seguida um gráfico que mostra a distribuição por ratings,
atribuídos pela Standard & Poors, em Agosto de 2005, de forma a analisar de
forma genérica o nível de segurança dos resseguradores utilizados. Desta análise
excluíram-se os corretores.

Como se pode verificar no gráfico seguinte, apenas 37% do volume de prémios
de resseguro dos ramos Não Vida foram cedidos a resseguradores que não têm
notação de rating atribuída, o que representa uma grande evolução
comparativamente ao ano 2002, em que aquela proporção era de 66%. 

É importante realçar que cerca de 24% do volume de prémios de resseguro foram
cedidos a empresas de resseguro que têm um rating de pelo menos “AA-” e cerca
de 25% foram cedidos a empresas que apresentam um rating de “A+”, o que
significa que sensivelmente metade do resseguro cedido pelas empresas de
seguros nacionais é cedido a empresas com notação de rating de pelo menos
“A+”.

De seguida apresenta-se uma análise ao tipo de tratados utilizados pelas empresas
no resseguro dos ramos com maior taxa de cedência, ou seja, para os grupos de
ramos Incêndio e Outros Danos, Aéreo, Marítimo e Transportes bem como para o
ramo Responsabilidade Civil Geral.

No seguro de Incêndio e Outros Danos, a grande maioria dos tratados contratados
é proporcional, sendo os contratos facultativos na sua quase totalidade
igualmente proporcionais. O tipo de tratados proporcionais mais contratado é o
excedente de somas (surplus) com plenos de retenção definidos por capital e por
apólice. O resseguro facultativo assume, como se pode ver no gráfico seguinte,
uma grande importância nesta linha de negócio.

Gráfico 3.1 Distribuição por ratings dos resseguradores
Ramos Não Vida
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Os tratados não proporcionais são principalmente utilizados para protecção do
risco catastrófico através da cobertura de perdas por evento (XL catastrófico).

Os grupos de ramos Aéreo e Marítimo e Transportes apresentam, como já se viu
anteriormente, a mais elevada taxa de cedência de resseguro. Os tratados mais
utilizados são, mais uma vez, os tratados proporcionais, embora numa
percentagem inferior à verificada para o seguro de Incêndio e Outros Danos. De
entre os tratados proporcionais, os tratados de excedente de somas (surplus) com
capitais máximos definidos por apólice representam a esmagadora maioria, sendo
os contratos facultativos igualmente caracterizados por capitais máximos
definidos por apólice. 

Dada a natureza dos riscos assumidos nestes ramos, os tratados não proporcionais
são fundamentais, verificando-se que as empresas optam pela contratação de
tratados de excesso de perdas, quer através da cobertura de risco como através da
cobertura por evento.

Finalmente, o ramo Responsabilidade Civil Geral apresenta uma estrutura de
tratados diferente dos outros segmentos de negócio analisados. Neste caso, a
maioria, que representa cerca de 52%, é constituída por tratados não
proporcionais. Destes, cerca de 79% correspondem a tratados de excesso de
perdas – cobertura por risco, sendo os restantes na sua quase totalidade tratados
de excesso de perdas – cobertura por evento.
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Gráfico 3.2 Tratados de resseguro
Seguro de Incêndio e Outros Danos

Gráfico 3.3 Tratados de resseguro
Seguros Aéreo e Marítimo e Transportes
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Os tratados proporcionais contratados correspondem a tratados de quota-parte
(cerca de 23%) e a colocação facultativa (cerca de 61%).

3.2. Ramo Vida

Como já foi referido, no ramo Vida o resseguro não assume um papel
preponderante na gestão de riscos, uma vez que usualmente apenas os riscos de
morte e de incapacidade são ressegurados, não havendo tradicionalmente
resseguro de produtos de investimento. Assim, a taxa de cedência do ramo Vida
foi de 2,1%.

Apesar desta grande diferença ao nível da gestão de risco entre os ramos Não Vida
e o ramo Vida, as análises que se seguem, por origem geográfica dos
resseguradores utilizados e notação de rating dos mesmos, demonstraram que os
resseguradores utilizados são bastante idênticos nos diversos ramos.

No ramo Vida o resseguro efectuado em resseguradores sediados na Europa
representa cerca de 95%, ou seja, quase a totalidade, tal como nos ramos Não

Gráfico 3.4 Tratados de resseguro
Ramo Responsabilidade Civil Geral

Quadro 3.4 Dispersão geográfica dos prémios de resseguro cedido
Ramo Vida

29%

9%

16%

4%

8%

17%

12%
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Vida. A percentagem apresentada para Portugal corresponde apenas a resseguro
cedido a empresas de direito nacional. Acrescente-se que os prémios de resseguro
cedido provenientes de resseguro aceite são nulos, pelo que as empresas
nacionais aceitantes não procederam à retrocessão do risco.

A distribuição pelos restantes países é muito idêntica à dos ramos Não Vida,
representando a Irlanda e a Suíça, agora com a Irlanda em primeiro lugar, cerca de
45% dos prémios de resseguro cedido de Vida. Mais uma vez, estes países são
representados por apenas uma empresa, como se poderá verificar de seguida.

O quadro seguinte apresenta as elevadas quotas da S&P Reinsurance Ltd., da
Irlanda, e da Swiss Reinsurance Co., da Suíça, que fazem destas empresas os
principais resseguradores do conjunto de actividade do mercado português.

O ramo Vida apresenta uma maior concentração a nível de resseguradores,
representando as primeiras 6 empresas cerca de 56% do total dos prémios
cedidos.

Também o ramo Vida apresentou uma grande melhoria, comparativamente com
os anos anteriores, no que se refere ao peso das empresas de resseguro com
notação de rating atribuída, apresentando, em 2004, valores muito idênticos aos
dos ramos Não Vida. 

No entanto, verifica-se que apenas 3% dos resseguradores utilizados apresenta
um rating de pelo menos “AA-”. Contudo, se considerarmos a notação de rating
“A+” verifica-se que cerca de 45% apresenta pelo menos aquele rating, valor já
muito próximo do registado para os ramos Não Vida.
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Gráfico 3.5 Distribuição por ratings dos resseguradores
Ramo Vida

Quadro 3.5 Dispersão por ressegurador dos prémios de resseguro cedido
Ramo Vida

Resseguradora Quota

S&P Reinsurance Ltd. 23,0%
Swiss Reinsurance Co. 14,3%
Ge Insurance Solutions 8,3%
Munich Reinsurance Co. 4,2%
Allianz Aktiengesellschaft - Life 3,5%
American International Assurance Co Ltd. 2,9%

Nota: Só foram consideradas as resseguradoras com as maiores quotas
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Os tratados de resseguro mais utilizados para cedência de riscos no ramo Vida são
os tratados proporcionais, que representam cerca de 62% do total dos tratados.
Saliente-se que das 21 colocações em facultativo (13%) 8 são complementares de
tratados proporcionais. Dos mesmos 21, 90% correspondem a tratados de quota-
parte e excedente de somas. Assim, se se classificarem as colocações facultativas
em proporcionais e não proporcionais, de acordo com as suas características,
verifica-se que, no global, as coberturas proporcionais representam cerca de 74%.

Os tratados proporcionais são, na sua grande maioria (cerca de 56%), tratados de
excedente de somas com excedentes estipulados por capital seguro e por
apólice/pessoa segura. 

Os tratados não proporcionais encontram-se distribuídos de forma bastante
equitativa entre tratados de excesso de perdas – cobertura por risco e excesso de
perdas – cobertura por evento.

Análise de tratados

Gráfico 3.6 Tratados de resseguro
Ramo Vida
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OS FUNDOS DE PENSÕES

4.1. Mercado de fundos de pensões

4.1.1. Breve descrição

O mercado português de fundos de pensões ascendia, no final de 2004, a cerca
de 15 mil milhões de euros, o que correspondia a cerca de 11,2% do Produto
Interno Bruto. O mercado é maioritariamente composto por fundos de pensões do
sector bancário e do sector das comunicações que, em conjunto, representam
praticamente 80% do montante total dos fundos de pensões.

O peso dos dois sectores acima referidos é justificado pelo facto da grande maioria
dos trabalhadores destes sectores não se encontrar abrangida pelo sistema de
protecção da segurança social e os respectivos fundos de pensões serem afectos
ao primeiro pilar de protecção social.

Este aspecto do mercado nacional de fundos de pensões tem, necessariamente, o
seu reflexo quando são evidenciados outros aspectos e tendências do mercado
nacional. Em particular, esta característica leva a que o mercado nacional seja
caracterizado por um peso dominante dos fundos de pensões fechados, alguns
dos quais com uma quota de mercado substancial. No que toca ao tipo de planos,
a maior percentagem corresponde a planos de benefício definido independentes
dos benefícios atribuídos pela segurança social. Finalmente, a estrutura
empresarial é dominada por sociedades gestoras, quer em termos de número de
pensões geridos, quer em termos de montantes geridos.

4.1.2. O ano 2004

Em 2004 não ocorreram as perspectivadas reformas estruturais dos sistemas
públicos de repartição que pudessem dar um estímulo significativo ao mercado.

A única decisão governativa que teve um impacto expressivo no mercado nacional
foi a integração de alguns fundos de pensões na Caixa Geral de Aposentações
(CGA). Os fundos abrangidos por esta medida foram os fundos de pensões
da Caixa Geral de Depósitos (CGD), da ANA - Aeroportos de Portugal, da
NAV - Navegação Aérea e da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM). Foi
transferida, dos respectivos fundos de pensões, a quota-parte relativa ao
financiamento dos benefícios atribuídos nos termos do plano de pensões da CGA.
Nos casos em que a totalidade do fundo de pensões financiava os benefícios
atribuídos nos termos do plano de pensões da CGA, o fundo de pensões foi
extinto. Desta forma, foram transferidos para a CGA 2.233 milhões de euros.

4.1.3. Evolução

Tal como em 2003, a taxa de crescimento real do mercado de fundos de pensões
apresentou um valor negativo (-4,9%), confirmando assim a tendência
decrescente registada nos últimos anos. No entanto, ao invés de 2003, em que a
economia registou uma contracção do PIBpm10, o crescimento da economia em
2004 implicou que o crescimento real do mercado de fundos de pensões fosse
substancialmente inferior ao crescimento daquele (-8,5%).
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Integração de fundos de
pensões na Caixa Geral

de Aposentações 

10 Produto Interno Bruto a preços de mercado
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A redução na taxa de crescimento do mercado de fundos de pensões desde o final
dos anos 90, quando as taxas de crescimento nominal alcançaram os dois dígitos,
é explicada pela conjugação de diversos factores. Por um lado, o comportamento
menos favorável dos mercados financeiros e, por outro, as transferências de
fundos de pensões para a CGA não foram compensadas pela constituição de
novos fundos de pensões de dimensão semelhante. Efectivamente, os anos de
queda na taxa de crescimento coincidem com o período de 1999 a 2002, em que
os mercados financeiros registaram fracos desempenhos. Durante esse período, o
crescimento dos fundos de pensões só não foi negativo devido ao esforço
contributivo adicional dos associados. Durante 2003 e 2004 o mercado dos
fundos de pensões beneficiou da recuperação dos mercados financeiros, mas as
transferências de fundos de pensões para a CGA não permitiram que esse efeito
positivo se consumasse num crescimento efectivo do mercado.

Dado o cenário macro-económico de taxas de inflação historicamente baixas e
estáveis, a evolução do mercado de fundos de pensões, quer a preços correntes,
quer a preços constantes, tem apresentado um comportamento desfavorável nos
últimos anos. Face ao crescimento apresentado pelo PIBpm, em 2004, a
comparação com este indicador é ainda mais marcante, tendo o mercado de
fundos de pensões registado um diferencial de crescimento negativo de -12,5%.

Esta análise deve, no entanto, ter em conta a integração de alguns fundos de
pensões na CGA em 2003 e em 2004 no valor de, respectivamente, 1.197 e 2.233
milhões de euros. O gráfico seguinte ilustra a evolução expectável para o mercado

Quadro 4.1 Taxa de crescimento anual real do mercado de fundos de pensões e do PIBpm

Ano mercado de fundos de pensões PIBpm (A) - (B)

(A) (B)

2000 3,7% 3,2% 0,5%
2001 3,1% 1,8% 1,3%
2002 2,7% 0,4% 2,3%
2003 -0,7% -1,2% 0,5%
2004 -4,9% 3,5% -8,5%

Gráfico 4.1 Evolução do mercado de fundos de pensões
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português de fundos de pensões caso esses fundos de pensões se mantivessem
em funcionamento e tivessem obtido uma taxa de rendibilidade igual ao mercado
total em 2003 e 2004.

Como se ilustra no quadro e no gráfico seguintes, o peso relativo do valor dos
fundos de pensões face ao PIBpm desceu 1,2%, para 11,2%. Esta redução levou a
que no final de 2004 o peso relativo do valor dos fundos de pensões face ao PIBpm

fosse sensivelmente igual ao peso no final de 1997 (11,3%).

Por seu lado, o peso relativo dos investimentos afectos às provisões técnicas da
actividade seguradora face ao PIBpm apresentou um comportamento positivo,
tendo aumentado 2,6%. Esta tendência de crescimento tem sido constante nos
últimos anos. A conjugação das evoluções acima referidas implicou que, em 2004,
o peso do valor dos fundos de pensões face ao valor dos investimentos afectos às
provisões técnicas da actividade seguradora mantivesse a tendência de redução
registada nos últimos anos.

Apesar do comportamento menos favorável do mercado de fundos de pensões, o
conjunto do montante dos fundos de pensões e dos investimentos afectos às
provisões técnicas da actividade seguradora representava, em 31 de Dezembro de
2004, cerca de 35% do PIBpm, 6,4% superior à percentagem verificada no final de
2000.
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Gráfico 4.2 Evolução expectável do mercado de fundos de pensões sem integração de fundos na CGA

Quadro 4.2 Valor do montante dos fundos de pensões, dos investimentos da actividade 
seguradora e do PIBpm

Mercado de Investimentos da actividade seguradora

fundos de pensões Afectos Totais

milhões de euros (MFP) (IAAS) (ITAS) PIB

2000 13.767      19.634      21.574      115.263      
2001 14.808      21.912      23.038      122.501      
2002 15.880      25.225      25.239      129.892      
2003 16.283      26.684      28.034      130.856      
2004 15.186      29.517      32.182      135.187      
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Numa perspectiva de longo prazo, saliente-se que até ao ano 2003 se tinha vindo
a verificar uma aproximação entre os montantes das provisões matemáticas dos
seguros de Vida não ligados a fundos de investimento e o mercado de fundos de
pensões. Esta aproximação tem sido o resultado de uma taxa de crescimento dos
montantes afectos às referidas provisões matemáticas superior à taxa de
crescimento do mercado de fundos de pensões.

Em 2003, e pela primeira vez desde a criação dos primeiros fundos de pensões em
Portugal, as reservas matemáticas dos seguros de Vida não ligados a fundos de
investimento superaram o mercado de fundos de pensões. Em 2004, manteve-se
esta tendência, tendo o crescimento das provisões matemáticas dos seguros do
ramo Vida, atrás mencionadas, sido de 10,8%, o que implicou que houvesse um
diferencial positivo de 16,8% face ao comportamento negativo verificado no
mesmo ano para o montante dos fundos de pensões.

Gráfico 4.3 Peso relativo do montante dos fundos de pensões no PIBpm e nos investimentos da actividade seguradora

Gráfico 4.4 Comparação do montante dos fundos de pensões com as provisões matemáticas dos seguros de Vida não
ligados
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4.2. Fundos de pensões

4.2.1. Autorizações do Instituto de Seguros de Portugal

Em 2004, o Instituto de Seguros de Portugal autorizou os seguintes pedidos:

– Constituição de 10 novos fundos de pensões, dos quais 5 eram fechados,
1 aberto do tipo Plano de Poupança-Reforma/Educação (PPR/E) e 4 abertos
sem ser do tipo PPR/E ou Plano de Poupança-Acções (PPA); do total dos
pedidos autorizados foram efectivamente constituídos, em 2004, 3 fundos
fechados, 1 aberto do tipo PPR/E e 1 aberto sem ser do tipo PPR/E ou PPA;

– Extinção de 16 fundos fechados e de 1 aberto do tipo PPR/E, sendo que 3
não foram extinções efectivas, na medida em que se traduziram em
transferências dos valores dos respectivos fundos para outros fundos de
pensões; do total dos pedidos autorizados foram efectivamente extintos,
em 2004, 13 fundos fechados.

Dos 228 fundos existentes em 31 de Dezembro de 2004, 7 não estavam em
funcionamento – um PPR/E e os restantes outros fundos abertos que não PPR/E
nem PPA.

4.2.2. Evolução e descrição dos fundos de pensões

a) Todos os fundos de pensões

No final de 2004 existiam 221 fundos de pensões em funcionamento, dos quais
173 eram fechados. Dos fundos de pensões abertos, 22 eram fundos PPR/E, 5
fundos PPA e 21 outros fundos abertos que não se enquadram nas categorias
anteriores.

Apesar do aumento substancial das contribuições, 21,6% face a 2003, e do
desempenho positivo dos mercados financeiros, o montante total dos fundos de
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Quadro 4.3 Evolução dos fundos de pensões

milhões de euros 2000 2001 2002 2003 2004 Var. 2003/2004

Fundos de pensões fechados
Número 205 195 187 183 173
Montante 13.142 14.177 15.225 15.563 14.387 -7,6%
Contribuições 1.269 2.058 2.533 1.303 1.583 21,5%
Contribuições / Montante 9.7% 14.5% 16.6% 8.4% 11.0%

Fundos de pensões PPR/E
Número 17 17 20 21 22
Montante 436 411 401 412 430 4,4%
Contribuições 63 71 46 42 55 31,4%
Contribuições / Montante 14,4% 17,4% 11,6% 10,1% 12,7%

Fundos de pensões PPA
Número 5 5 5 5 5
Montante 14 15 14 16 17 6,3%
Contribuições 2 3 2 1 2 78,6%
Contribuições / Montante 16,4% 19,2% 11,2% 7,8% 13,1%

Outros fundos de pensões abertos
Número 17 19 19 20 21
Montante 174 205 239 292 351 20,4%
Contribuições 30 38 65 56 65 15,5%
Contribuições / Montante 17,2% 18,7% 27,2% 19,2% 18,4%

Total dos fundos de pensões
Número 244 236 231 229 221
Montante 13.767 14.808 15.880 16.283 15.186 -6,7%
Contribuições 1.364 2.170 2.646 1.402 1.704 21,6%
Contribuições / Montante 9,9% 14,7% 16,7% 8,6% 11,2%
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pensões registou uma quebra de 6,7%. Como já foi referido anteriormente, este
facto ficou a dever-se à integração na CGA de alguns fundos de pensões com um
peso significativo no mercado.

Considerando a repartição do valor total dos fundos de pensões por tipo de
fundo, salienta-se a elevada percentagem do montante dos fundos fechados
(94,7%). Numa perspectiva histórica, esta percentagem tem-se situado
consistentemente próxima deste valor. Os fundos PPR/E, apesar de serem o
segundo tipo de fundos mais representado, constituem somente 2,8% do
montante total. Os fundos de pensões abertos (excluindo os fundos PPR/E e os
fundos PPA), têm apresentado a taxa de crescimento mais elevada ao longo dos
últimos anos, sendo o seu peso, no final de 2004, de 2,3% do valor total dos
fundos de pensões, como se pode constatar pelo gráfico seguinte.

A análise da distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das
contribuições, por escalões, revela que, no final de 2004, os 18 maiores fundos de
pensões representavam, respectivamente, 82,5% e 80,1% do montante total e
do valor das contribuições.

Ao contrário do que tinha acontecido em anos anteriores, em 2004 não se
verificou uma relação consistente entre o valor das contribuições e o valor dos
respectivos fundos, por escalões dos fundos de pensões. De salientar que nos dois
anos anteriores houve uma tendência relativa para valores inferiores de
contribuições nos escalões mais elevados.

Gráfico 4.5 Repartição do montante total dos fundos de pensões por tipo de fundos

Repartição do valor por
tipo de fundo

Quadro 4.4 Distribuição do valor dos fundos de pensões e do valor das contribuições, por escalões

% Valor dos fundos % Valor das %
Número Acumuladas de pensões Acumuladas contribuições Acumuladas

milhares de euros (A) (B) (B) / (A)

Mais de 1.000.000 5 2,3% 9.144.835 60,2% 535.110 31,6% 5,9%
Entre 250.001 e 1.000.000 6 5,0% 2.870.238 79,1% 755.272 76,1% 26,3%
Entre 125.001 e 250.000 3 6,3% 519.191 82,5% 68.703 80,1% 13,2%
Entre 75.001 e 125.000 4 8,1% 434.885 85,4% 59.119 83,6% 13,6%
Entre 25.001 e 75.000 29 21,3% 1.333.321 94,2% 187.280 94,7% 14,0%
Entre 5.001 e 25.000 54 45,7% 656.326 98,5% 59.004 98,2% 9,0%
Entre 2.501 e 5.000 40 63,8% 150.505 99,5% 19.743 99,3% 13,1%
Entre 1.251 e 2.500 27 76,0% 48.096 99,8% 7.826 99,8% 16,3%
Entre 501 e 1.250 27 88,2% 23.052 100,0% 2.280 99,9% 9,9%
Entre 251 e 500 9 92,3% 3.234 100,0% 892 100,0% 27,6%
Entre 101 e 250 10 96,8% 1.813 100,0% 407 100,0% 22,5%
Até 100 7 100,0% 447 100,0% 49 100,0% 11,0%

Total 221 15.185.944 1.695.685 11,2%
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No cômputo global, verificou-se que o esforço contributivo agregado (11,2%) foi
sensivelmente superior ao verificado em igual período de 2003 (8,6%). A principal
justificação para este acréscimo prende-se com o facto das contribuições terem
aumentado 21,6%, face a 2003, para 1.402 milhões de euros, enquanto os
montantes nominais afectos a fundos de pensões reduziram em 6,7%.

No que respeita às contribuições, é importante salientar que o fundo de pensões
do pessoal da CGD representou 32,6% das contribuições para todos os fundos de
pensões. Esta contribuição enquadrou-se no acordo estabelecido para a
transferência de uma quota-parte para a CGA.

Há também a salientar que 45 fundos fechados (que representavam 26% do
número desses fundos) tiveram contribuições nulas por comparação a 55 em 2003
e 74 em 2002 correspondentes a, respectivamente, 30,1% e 39,6% do número
de fundos fechados existentes. Os dois escalões de montantes mais elevados
indicados no quadro anterior foram aqueles onde todos os fundos fechados neles
incluídos receberam contribuições durante o ano. Ao invés, nenhum dos fundos
fechados no escalão mais pequeno recebeu contribuições em 2004.

O mercado de fundos de pensões continuou altamente concentrado. A
concentração, medida pelo índice de Gini, teve uma redução praticamente
imperceptível, situando-se o seu valor, no final de 2004, em 0,905 face a 0,913
em 2003.

b) Fundos de pensões fechados

O montante dos fundos de pensões fechados teve um decréscimo nominal de
7,6% para 14.387 milhões de euros, tendo, no entanto, as contribuições crescido
21,5%.

No ano em análise, os fundos de pensões fechados com um único associado
representavam 66% do número total de fundos fechados, enquanto um quarto
dos fundos tinha entre 2 e 5 associados. Por outro lado, 82% dos fundos
financiavam um só plano de pensões, 14% financiavam 2 planos e os restantes
financiavam 3 ou mais planos.

Como se pode constatar pelo quadro seguinte, a distribuição do mercado dos
fundos fechados por montantes individuais era bastante assimétrica. Em 2004, os
11 maiores fundos representavam, em valor, 83,5% do mercado dos fundos de
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Número de associados e
de planos de pensões por

fundo fechado

Distribuição dos fundos
fechados por volume

gerido

Quadro 4.5 Distribuição do valor dos fundos de pensões fechados e do valor das contribuições, por escalões

% Valor dos fundos % Valor das %
Número Acumuladas de pensões Acumuladas contribuições Acumuladas

milhares de euros (A) (B) (B) / (A)

Mais de 1.000.000 5 2,9% 9.144.835 63,6% 535.110 34,0% 5,9%
Entre 250.001 e 1.000.000 6 6,4% 2.870.238 83,5% 755.272 82,0% 26,3%
Entre 125.001 e 250.000 1 6,9% 167.084 84,7% 14.100 82,9% 8,4%
Entre 75.001 e 125.000 4 9,2% 434.885 87,7% 59.119 86,6% 13,6%
Entre 25.001 e 75.000 22 22,0% 1.061.700 95,1% 145.056 95,8% 13,7%
Entre 5.001 e 25.000 44 47,4% 526.979 98,7% 46.062 98,8% 8,7%
Entre 2.501 e 5.000 33 66,5% 126.175 99,6% 13.985 99,7% 11,1%
Entre 1.251 e 2.500 19 77,5% 34.564 99,9% 3.340 99,9% 9,7%
Entre 501 e 1.250 20 89,0% 16.836 100,0% 1.166 99,9% 6,9%
Entre 251 e 500 7 93,1% 2.438 100,0% 860 100,0% 35,3%
Entre 101 e 250 8 97,7% 1.487 100,0% 128 100,0% 8,6%
Até 100 4 100,0% 204 100,0% 0 100,0% 0,0%

Total 173 14.387.425 1.574.196 10,9%
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pensões fechados, enquanto em 2003 os 10 maiores fundos representavam
82,4%. Dado o peso que os fundos fechados representam no agregado dos
fundos de pensões, o índice de concentração referente aos primeiros é muito
semelhante ao do total dos fundos de pensões.

Numa análise por tipo de benefícios garantidos, conclui-se que todos os fundos
fechados existentes em 2004 financiavam planos de pensões com benefícios de
reforma por velhice e que 92,5% dos mesmos fundos financiavam igualmente
benefícios de reforma por invalidez, enquanto os benefícios por reforma
antecipada/pré-reforma – incluindo a antecipação da pensão de reforma por
velhice, em resultado do regime de flexibilização da idade de reforma prevista no
Decreto-Lei n.º 9/99, de 9 de Janeiro – eram abrangidos por 52% do número total
de fundos fechados existentes.

Os benefícios de sobrevivência – viuvez e/ou orfandade – de participantes e de
beneficiários encontravam-se previstos, respectivamente, em 57,8% e 51,4% dos
planos de pensões correspondentes a fundos fechados.

O nível de financiamento global dos fundos de pensões é um indicador bastante
interessante mas que requer uma abordagem cuidada, de forma a evitar possíveis
erros de interpretação.

Para a obtenção do nível de financiamento utilizou-se o quociente entre o valor do
património de um fundo de pensões e a respectiva soma do valor actual das
pensões em pagamento (para os beneficiários) com o valor actual das
responsabilidades por serviços passados (para os participantes). Assim sendo,
existe um erro por se estar a comparar níveis de financiamento de fundos cujas
responsabilidades – quer do valor actual das pensões em pagamento, quer do
valor actual das responsabilidades por serviços passados – foram calculadas com
métodos e/ou pressupostos diferentes. Ainda que inferior ao do cenário do
financiamento, esse erro subsiste num cenário em que se consideram os
parâmetros do mínimo de solvência estabelecido de acordo com a
regulamentação em vigor, dado que, atendendo à pluralidade de fórmulas de
cálculo subjacentes aos planos de pensões, nem todos os parâmetros 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 financiavam planos de
benefício definido ou mistos era, em termos agregados, em 31 de Dezembro de
2004, de 106%. Nessa mesma data, o nível de financiamento médio

Distribuição dos fundos
fechados por tipo de

benefício

Nível de financiamento

Quadro 4.6 Número de fundos de pensões fechados por tipo de benefícios

Benefícios garantidos Número de fundos 
de pensões fechados

Velhice 173
Invalidez 160
Reforma antecipada/pré-reforma 90
Sobrevivência de participantes 100

Viuvez 10
Orfandade 1
Viuvez e orfandade 89

Sobrevivência de beneficiários 89
Viuvez 14
Orfandade 1
Viuvez e orfandade 74
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considerando os pressupostos utilizados com vista ao financiamento desses
fundos de pensões era de 92%.

Repare-se que, mesmo na óptica do financiamento – i.e., num cenário mais
prudente do que num cenário do mínimo de solvência –, o nível de financiamento
das responsabilidades com pensões era de 92%. Observa-se ainda que, no final de
2004, as responsabilidades calculadas para efeito do cenário do financiamento
eram cerca de 15% superiores às correspondentes responsabilidades
determinadas para efeito do cenário do mínimo de solvência.

Os sectores das comunicações e da defesa eram os únicos onde os níveis de
financiamento do mínimo de solvência se encontravam abaixo dos 100%. Essas
situações enquadram-se na legislação em vigor, encontrando-se os respectivos
fundos de pensões a cumprir planos de amortização definidos tendo em
consideração a situação específica de cada fundo de pensões que se encontrava
subfinanciado. No final de 2004 havia 125 fundos (num universo de 160 fundos)
acima do nível mínimo de solvência.

O quadro seguinte apresenta o valor individual dos 20 maiores fundos de pensões
fechados existentes no final de 2004, que representavam 89,6% do valor total dos
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Os 20 maiores fundos de
pensões fechados

Quadro 4.7 Nível de financiamento dos fundos de pensões fechados que financiavam
planos de pensões de benefício definido ou mistos

Cenário do Cenário do

financiamento mínimo de solvência

Actividade bancária 95% 102%
Comunicações 73% 82%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 82% 157%
Indústria 101% 119%
Transportes 224% 254%
Produção e distribuição de combustíveis 95% 108%
Actividade seguradora 106% 123%
Outras actividades financeiras 106% 156%
Comércio 97% 113%
Defesa 31% 35%
Produtos químicos e farmacêuticos 138% 162%
Outros 101% 182%

92% 106%

Quadro 4.8 Valores individuais dos 20 maiores fundos de pensões fechados

Ranking Valor

2004 2003 Designação (milhões de euros)

1.º 1.º Grupo BCP/Atlântico 3.743        
2.º 3.º Pessoal da Portugal Telecom/CGA 1.604        
3.º 4.º Banco BPI 1.542        
4.º 5.º BESCL 1.244        
5.º 6.º Banco de Portugal 1.012        
6.º 7.º Grupo EDP e REN 872        
7.º 2.º Pessoal da CGD 645        
8.º 8.º Crédito Predial Português 456        
9.º 9.º Banco Totta & Açores 336        

10.º 10.º Petrogal 300        
11.º 11.º Montepio Geral 260        
12.º 12.º Regulamentares da Marconi 167        
13.º 18.º BIC 114        
14.º 17.º Banco Santander Portugal 110        
15.º 16.º Pessoal dos TLP 107        
16.º 15.º Grupo BBVA 104        
17.º 27.º Cimpor 74        
18.º 25.º Credit 73        
19.º 32.º Banco Comercial dos Açores 67        
20.º 30.º Marconi 64        
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fundos de pensões fechados e 84,9% do valor de todos os fundos de pensões.
Estes fundos eram geridos por sociedades gestoras, à excepção de um fundo em
que uma empresa de seguros era co-gestora.

Face ao ranking dos fundos fechados existentes no final de 2003, as principais
alterações prendem-se com a integração de alguns fundos de pensões na CGA.
Este aspecto é particularmente evidente se se restringir a análise aos 12 maiores
fundos. Efectivamente, os 12 maiores fundos existentes no final de 2004 são os
mesmos que existiam no final de 2003, sendo a única alteração a passagem do
fundo de pensões do pessoal da CGD de 2.º para 7.º lugar pelas razões já
indicadas. A saída deste ranking dos fundos de pensões da NAV, da ANA e da
INCM motivou, naturalmente, a ascensão de outros fundos a este ranking no final
de 2004. Este facto, associado à normal actividade dos fundos de pensões, levou
a que os 4 menores fundos deste ranking fossem entradas face a 2003.

O quadro seguinte agrupa os 20 maiores fundos fechados por tipo de actividade
económica dos associados. Face a 2003, saliente-se o desaparecimento de fundos
do sector dos transportes e de outros sectores de actividade. Assim, no final de
2004, os 20 maiores fundos de pensões pertenciam apenas a cinco sectores de
actividade, sendo o sector bancário o mais importante, seguido do sector da
comunicações, que registou o maior aumento face ao ano anterior.

A análise aos 20 maiores fundos fechados por tipo de actividade económica dos
associados permite também concluir que houve um certo equilíbrio entre o peso
do valor dos fundos afecto a cada sector de actividade e o correspondente peso
que cada um desses sectores representa nos resultados da gestão desses fundos.
Ou seja, assistiu-se a uma relativa equidistribuição entre os diversos sectores,
quando se compara o peso que cada um deles ocupa no valor total desses 20
fundos com a sua contribuição para os resultados da gestão financeira durante
esse ano.

Quadro 4.9 Gestão dos 20 maiores fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica

AB Cmu PDEGA PDC I

Valor dos fundos no início de 2004 73,8% 15,9% 7,2% 2,5% 0,6%
Contribuições e receitas provenientes de seguros (1) 84,5% 9,6% 4,3% 1,3% 0,3%
Rendimentos 81,7% 9,7% 6,5% 1,8% 0,5%
Saldo resultante da avaliação, alienação e reembolso das aplicações 76,7% 17,6% 4,0% 1,4% 0,3%
Outras receitas (2) 99,5% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1%
Pensões, reembolsos e prémios de seguros 74,5% 16,3% 6,2% 2,4% 0,6%
Comissões 83,0% 5,3% 9,7% 1,5% 0,5%
Outras despesas (3) 90,0% 1,7% 7,1% 1,1% 0,2%

Valor dos fundos no final de 2004 75,3% 15,1% 6,8% 2,3% 0,6%

Resultados da gestão (4) 78,8% 14,3% 5,0% 1,6% 0,4%

AB - Actividade bancária
Cmu - Comunicações
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água
PDC - Produção e distribuição de combustíveis
I - Indústria
(1) As receitas provenientes de seguros (efectuados pelos fundos de pensões) representaram 1,3% do montante relativo às contribuições.
(2) As transferências de fundos de pensões representam quase integralmente o valor total das "outras receitas" referente ao sector da indústria.
(3) Inclui os impostos.
(4) Rendimentos + Saldo resultante da avaliação, alienação e reembolso das aplicações - Comissões
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Para o universo dos 20 maiores fundos fechados, a taxa de crescimento global em
2004 foi de 13,9%. Por outro lado, para esse universo, as contribuições e as
receitas provenientes de seguros representaram 165,6% das pensões, reembolsos
e prémios de seguros pagos durante esse ano.

Para cada sector de actividade onde se integram os 20 maiores fundos fechados,
o quadro seguinte apresenta a correspondente taxa de crescimento anual e a
respectiva desagregação em função dos resultados de gestão e do excesso de
contribuições (e receitas provenientes de seguros) sobre pensões, reembolsos e
prémios de seguros.

O esforço contributivo dos associados (não só para financiarem o acréscimo de
responsabilidades dos planos de pensões dos respectivos fundos como
também para reforçarem o nível de financiamento global dos fundos)
representou somente 10,7% do aumento no valor desses fundos. Isso
significa, por outras palavras, que 89,3% desse aumento deveu-se aos
resultados da gestão anual.

c) Fundos de pensões abertos

Em 2004, o montante dos fundos de pensões abertos registou um acréscimo
nominal de 10,8%, cifrando-se o valor global desses fundos em cerca de 799
milhões de euros.

Tal como em 2003, este acréscimo ficou a dever-se sobretudo ao crescimento de
20,4% dos outros fundos abertos que não PPR/E nem PPA. O montante dos
fundos PPR/E (responsáveis por 54% do valor total dos fundos abertos) voltou a
apresentar a taxa de crescimento mais modesta (4,4%), enquanto o montante dos
fundos PPA (responsáveis por apenas 2,1% dos fundos abertos) cresceu 6,3%
(15,1% em 2003).

No ano 2004, os produtos de adesão individual representavam 60% do valor dos
fundos de pensões abertos, repartidos por PPR/E (89,7%), PPA (3,5%) e adesões
individuais a outros fundos abertos (6,8%).

Na análise da distribuição dos fundos de pensões abertos por escalões de
montantes individuais geridos é possível observar que os 2 maiores fundos
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Quadro 4.10 Decomposição das contribuições dos 20 maiores fundos de pensões fechados

AB Cmu PDEGA PDC I

Taxa de crescimento do valor dos fundos de pensões 16,2% 8,0% 6,9% 5,0% 4,6%
Resultados da gestão (1) 9,7% 8,2% 6,1% 5,5% 5,3%
Excesso de contribuições e receitas provenientes de
seguros sobre pensões, reembolsos e prémios de seguros (2) 6,5% -0,2% 0,9% -0,5% -0,7% 

AB - Actividade bancária
Cmu - Comunicações
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água
PDC - Produção e distribuição de combustíveis
I - Indústria
(1) Inclui os correspondentes montantes relativos a "outras receitas" e "outras despesas".
(2) A percentagem negativa é justificada pelo facto das contribuições efectuadas representarem apenas 1/5 das pensões pagas.

Distribuição dos fundos
abertos por volume gerido
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(PPR – 5 Estrelas e Aberto GES) eram responsáveis por 44,1% do mercado dos
fundos abertos (43,3% em 2003 e 41,6% em 2002), como se conclui do quadro
seguinte.

Em 2004, os 10 maiores fundos de pensões abertos eram responsáveis pela gestão
de 646 milhões de euros, o que representa 81% do valor total dos fundos de
pensões abertos. Face a 2003, não houve alterações significativas no ranking,
tendo existido apenas uma troca nas posições 5 e 6 e a substituição do fundo no
último lugar do ranking. De salientar que todos os fundos eram geridos por
sociedades gestoras.

Apresenta-se de seguida uma análise às adesões colectivas a fundos abertos,
similar à efectuada para os fundos fechados, uma vez que estes dois tipos de
fundos apresentam naturezas semelhantes em matéria de planos de pensões.

Quanto aos 21 fundos de pensões abertos que não PPR/E nem PPA, 90,8% do seu
montante correspondia a fundos com adesões colectivas. O número de adesões
colectivas teve um aumento de 27 adesões face a 2003.

Refira-se porém que, apesar de existirem 243 adesões colectivas no final de 2004,
nem todas correspondiam a associados distintos: o mesmo associado representava
duas adesões distintas 33 vezes e noutro caso o mesmo associado representava
três adesões colectivas diferentes. No final de 2004, existia também, pela primeira

Quadro 4.11 Distribuição por montantes dos fundos de pensões abertos

% Valor dos fundos % Valor das %
Número Acumuladas de pensões Acumuladas contribuições Acumuladas

milhares de euros (A) (B) (B) / (A)

Entre 125.001 e 250.000 2 4,2% 352.107 44,1% 54.603 44,9% 15,5%
Entre 75.001 e 125.000 - 4,2% - 44,1% - 44,9% -
Entre 25.001 e 75.000 7 18,8% 271.621 78,1% 42.224 79,7% 15,5%
Entre 5.001 e 25.000 10 39,6% 129.347 94,3% 12.942 90,4% 10,0%
Entre 2.501 e 5.000 7 54,2% 24.330 97,4% 5.758 95,1% 23,7%
Entre 1.251 e 2.500 8 70,8% 13.532 99,1% 4.486 98,8% 33,2%
Entre 501 e 1.250 7 85,4% 6.216 99,8% 1.114 99,7% 17,9%
Entre 251 e 500 2 89,6% 797 99,9% 32 99,7% 4,1%
Entre 101 e 250 2 93,8% 325 100,0% 280 100,0% 85,9%
Até 100 3 100,0% 244 100,0% 49 100,0% 20,2%

Total 48 798.520 121.489 15,2%

Quadro 4.12 Valores individuais dos 10 maiores fundos de pensões abertos

Ranking Valor

2004 2003 Designação (milhões de euros)

1.º 1.º PPR - 5 Estrelas 207      
2.º 2.º Aberto GES 145      
3.º 3.º Aberto BPI Valorização 56      
4.º 4.º PPR/E Praemium - S 43      
5.º 6.º PPR/E BBVA 42      
6.º 5.º PPR Garantia de Futuro 40      
7.º 7.º Aberto Horizonte 35      
8.º 8.º PME/Reforma Segura 28      
9.º 9.º Açor Seguro Empresas 27      

10.º 11.º Multireforma 22      

Ranking dos fundos
abertos



114411

vez, uma única situação em que o mesmo associado representava 5 adesões
distintas a 3 entidades gestoras distintas.

Estas situações devem-se a uma opção dos associados em canalizar os montantes
disponíveis para diferentes fundos abertos, em função dos níveis de
segurança/risco associados a cada um desses fundos.

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em 2004 o grau de
concentração dos montantes correspondentes a adesões colectivas a fundos
abertos era inferior ao existente em todos os fundos de pensões (abertos e
fechados). O índice de concentração dos montantes correspondentes às adesões
colectivas a fundos abertos era 0,863 (0,836 em 2003), inferior ao indicador de
0,905 relativo a todos os fundos.

No ano em análise, entre as adesões colectivas, 87,1% estavam afectas a um só
associado, enquanto o peso das adesões com mais do que dois associados era de
12,9%. Por outro lado, 97,1% das adesões colectivas financiavam um só plano de
pensões; os restantes 2,9% financiavam dois planos.

Das 243 adesões colectivas a fundos de pensões abertos, 99,2% incluíam a
garantia do benefício de reforma por velhice, enquanto 91,4% financiavam o
benefício de reforma por invalidez. A concentração nesses dois principais tipos de
benefícios não difere muito da observada nos fundos fechados (100% e 92,5%),
o mesmo não acontecendo relativamente aos benefícios de reforma
antecipada/pré-reforma e, sobretudo, de sobrevivência de beneficiários, onde se
observam pesos inferiores aos registados nos fundos fechados.
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Quadro 4.13 Distribuição por montantes das adesões colectivas a fundos de pensões 
abertos

% Valor dos fundos %
Número Acumuladas de pensões Acumuladas

milhares de euros (A)

Entre 75.001 e 125.000 1 0,4% 103.056 32,3%
Entre 25.001 e 75.000 - 0,4% - 32,3%
Entre 5.001 e 25.000 10 4,5% 106.116 65,6%
Entre 2.501 e 5.000 11 9,1% 38.772 77,7%
Entre 1.251 e 2.500 18 16,5% 27.990 86,5%
Entre 501 e 1.250 29 28,4% 22.089 93,4%
Entre 251 e 500 32 41,6% 11.362 97,0%
Entre 101 e 250 39 57,6% 6.293 98,9%
Até 100 103 100,0% 3.362 100,0%

Total 243 319.039

Quadro 4.14 Número de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo 
de benefícios

Número de
Benefícios garantidos adesões colectivas

Velhice 241

Invalidez 222

Reforma antecipada/pré-reforma 125

Sobrevivência de participantes 157
Viuvez 10
Viuvez e orfandade 147

Sobrevivência de beneficiários 58
Viuvez 8
Viuvez e orfandade 50

Número de associados e
de planos de pensões por

adesão colectiva

Distribuição das adesões
colectivas por tipo de

benefício
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4.2.3. 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 2004.

A estrutura da distribuição do montante gerido por sectores de actividade, por
comparação ao ano 2003, apresenta algumas diferenças, como se pode constatar
no quadro seguinte. Estas alterações prendem-se com a integração de alguns
fundos de pensões na CGA. Assim, tal como esperado, o sector de actividade
bancária (fundo de pensões do pessoal da CGD), dos transportes (NAV e ANA) e
outros (INCM) viram o seu peso reduzido, o que foi compensado por um
acréscimo de todos os outros sectores de actividade, com a excepção do sector da
defesa, cujo peso diminuiu ligeiramente. 

Os sectores de actividade bancária e de comunicações concentravam, no final de
2004, tal como em 2003, 81,9% do montante total dos fundos fechados e das
adesões colectivas a fundos abertos, dado que, enquanto nestes dois sectores a
maior parte dos fundos substituem os regimes públicos de segurança social, nos
restantes sectores os fundos complementam as pensões atribuídas pelos regimes
públicos de segurança social.

Da análise do quadro seguinte conclui-se que em cada um dos três sectores com
montantes geridos mais elevados – actividade bancária, comunicações e produção
e distribuição de electricidade, gás e água –, os fundos com mais de 250 milhões
de euros representavam, em 2004, 93,3%, 82,4% e 92,4% do total do sector,
respectivamente. Este agregado representava 81,5% do montante total dos
fundos fechados, o que ilustra a elevada concentração do mercado, como já foi
mencionado anteriormente.

Montantes e escalões

Fundos de pensões
fechados

Quadro 4.15 Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
actividade económica

Montante %
milhões de euros 2003 2004 2003 2004

Actividade bancária 11.154     10.070     70,5% 68,5% 
Comunicações 1.818     1.965     11,5% 13,4% 
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 884     951     5,6% 6,5% 
Indústria 455     496     2,9% 3,4% 
Produção e distribuição de combustíveis 339     354     2,1% 2,4% 
Actividade seguradora 243     262     1,5% 1,8% 
Outras actividades financeiras 137     149     0,9% 1,0% 
Transportes 405     136     2,6% 0,9% 
Comércio 115     126     0,7% 0,9% 
Produtos químicos e farmacêuticos 76     83     0,5% 0,6% 
Defesa 65     51     0,4% 0,3% 
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 18     19     0,1% 0,1% 
Outros 121     45     0,8% 0,3% 

Total 15.830     14.706     100,0% 100,0%
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Os dois escalões acima dos 250 milhões de euros estão repartidos apenas entre
quatro sectores de actividade (actividade bancária, comunicações, produção e
distribuição de electricidade, gás e água e produção e distribuição de
combustíveis), ou seja, menos de um terço dos sectores.

Comparativamente ao sector dos fundos fechados, como se pode verificar pelo
quadro seguinte, o segmento de mercado correspondente às adesões colectivas a
fundos abertos era menos concentrado, não só ao nível das actividades
económicas como também dos montantes das adesões colectivas.
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Quadro 4.16 Fundos de pensões fechados por tipo de actividade económica dos associados e por escalão de montante 
individual desses fundos

milhares de euros AB Cmu PDEGA I PDC AS OAF T Cme PQF D ASCSP O Total

Mais de 1.000.000 52,4% 11,2% - - - - - - - - - - - 63,6%
Entre 250.001 e 1.000.000 11,8% - 6,1% - 2,1% - - - - - - - - 19,9%
Entre 125.001 e 250.000 - 1,2% - - - - - - - - - - - 1,2%
Entre 75.001 e 125.000 2,3% 0,7% - - - - - - - - - - - 3,0%
Entre 25.001 e 75.000 1,8% 0,4% 0,3% 1,8% 0,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,5% - 0,4% - - 7,4%
Entre 5.001 e 25.000 0,5% 0,1% 0,3% 1,1% 0,1% 0,5% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% - - 0,1% 3,7%
Entre 2.501 e 5.000 - - - 0,3% - 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% - 0,1% 0,0% 0,9%
Entre 1.251 e 2.500 0,0% - - 0,1% - 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% - 0,0% - - - 0,0% 0,0%
Entre 101 e 250 - 0,0% - 0,0% - - - 0,0% 0,0% 0,0% - - - 0,0%
Até 100 - - - 0,0% - - - - 0,0% - - - - 0,0%

Total 68,8% 13,6% 6,6% 3,3% 2,4% 1,6% 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 100,0%

AB - Actividade bancária
Cmu - Comunicações
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água
I - Indústria
PDC - Produção e distribuição de combustíveis
AS - Actividade seguradora
OAF - Outras actividades financeiras
T - Transportes
Cme - Comércio
PQF - Produtos químicos e farmacêuticos
D - Defesa
ASCSP - Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais
O - Outros

Adesões colectivas

Quadro 4.17 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 Cmu PDEGA I PDC AS OAF T Cme PQF ASCSP O Total

Entre 75.001 e 125.000 32,3% - - - - - - - - - - - 32,3%

Entre 25.001 e 75.000 - - - - - - - - - - - - -

Entre 5.001 e 25.000 20,8% 1,9% - - 1,7% 4,2% - 3,0% - - - 1,6% 33,1%

Entre 2.501 e 5.000 - - - 1,1% - 2,5% 3,3% 1,5% - 1,9% - 1,7% 12,2%

Entre 1.251 e 2.500 - 0,4% 0,4% 1,9% - - 2,0% 0,6% 1,1% - - 0,5% 7,0%

Entre 501 e 1.250 1,2% - - 1,6% - 0,9% 0,3% - 1,4% 0,6% - 2,1% 8,0%

Entre 251 e 500 0,1% - 0,1% 0,7% - 0,4% 0,4% 0,1% 0,8% 0,2% 0,3% 0,7% 3,9%

Entre 101 e 250 - 0,0% 0,0% 0,3% - 0,3% 0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,8% 2,3%

Até 100 0,1% - 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 1,2%

Total 54,5% 2,3% 0,6% 5,9% 1,7% 8,4% 6,5% 5,3% 3,7% 2,8% 0,4% 7,8% 100,0%

AB - Actividade bancária
Cmu - Comunicações
PDEGA - Produção e distribuição de electricidade, gás e água
I - Indústria
PDC - Produção e distribuição de combustíveis
AS - Actividade seguradora
OAF - Outras actividades financeiras
T - Transportes
Cme - Comércio
PQF - Produtos químicos e farmacêuticos
ASCSP - Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais
O - Outros
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Ainda que se verifique um nível de concentração menos pronunciado, é de
salientar que 65,4% do mercado correspondia a adesões acima dos 5 milhões de
euros, das quais 81,1% referiam-se à actividade bancária, que era o único sector
de actividade com fundos superiores a 25 milhões de euros. Os restantes 18,9%
encontravam-se repartidos pelos sectores de comunicações, transportes,
produção e distribuição de combustíveis, actividade seguradora, transportes e
outros.

Apesar dos montantes inerentes às adesões colectivas a fundos abertos se
concentrarem sobretudo no sector financeiro, principalmente na actividade
bancária e na actividade seguradora, é de salientar que 7,8% do montante total
correspondia a outros sectores de actividade. Este é um sinal claro de que os
fundos abertos são o tipo de fundo de pensões privilegiado por inúmeras
empresas de diversos sectores da economia para o financiamento dos seus planos
de pensões cuja dimensão pode não justificar a criação de um fundo de pensões
fechado.

No quadro seguinte é apresentada a repartição dos fundos de pensões fechados
por tipo de entidades gestoras e tipo de actividade económica dos associados.
Como se pode verificar, as sociedades gestoras são responsáveis pela gestão de
96% do montante total dos fundos de pensões fechados. Ao invés das sociedades
gestoras, as empresas de seguros não estão presentes em todos os sectores de
actividade, sendo que o seu peso é superior ao das sociedades gestoras apenas no
sector segurador e no comércio.

No tocante às adesões colectivas a fundos de pensões abertos, apenas 0,9% do
montante total era gerido por empresas de seguros.

4.3. Planos de pensões

4.3.1. Universo dos participantes e beneficiários e benefícios
pagos

Face a 2003, o número de pessoas abrangidas pelos fundos de
pensões – participantes e beneficiários – registou, no seu todo, um ligeiro
decréscimo de 1,3%. O número de participantes decresceu 1,7%, enquanto o

Repartição por tipo de
entidade gestora dos

fundos fechados

Evolução do universo das
pessoas abrangidas pelos

fundos de pensões

Quadro 4.18 Montante dos fundos de pensões fechados por tipo de entidades gestoras e por tipo de actividade 
económica dos associados

Sociedades gestoras Empresas de seguros Entidades gestoras

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Actividade bancária 9.804    68,1% 93    0,6% 9.896    68,8%
Comunicações 1.958    13,6% 0    0,0% 1.958    13,6%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 949    6,6% - - 949    6,6%
Indústria 409    2,8% 68    0,5% 477    3,3%
Produção e distribuição de combustíveis 272    1,9% 76    0,5% 348    2,4%
Actividade seguradora 39    0,3% 197    1,4% 235    1,6%
Outras actividades financeiras 90    0,6% 38    0,3% 128    0,9%
Transportes 115    0,8% 4    0,0% 119    0,8%
Comércio 39    0,3% 75    0,5% 114    0,8%
Produtos químicos e farmacêuticos 47    0,3% 26    0,2% 74    0,5%
Defesa 51    0,4% - - 51    0,4%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 17    0,1% - - 17    0,1%
Outros 16    0,1% 4    0,0% 20    0,1%

Total 13.807    96,0% 580    4,0% 14.387    100,0%
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número de beneficiários decresceu 0,4%. Este ligeiro decréscimo, quer no número
de participantes, quer no número de beneficiários, é bastante inferior à redução
do montante do mercado de fundos de pensões (-6,7%).

Em 2004, houve apenas um aumento nos participantes nos outros fundos de
pensões abertos (7,7%). A redução mais significativa, mas que pelo seu peso não
influenciou substancialmente o resultado agregado, deu-se nos fundos de
pensões PPA (-12,6%). Por sua vez, o comportamento dos fundos de pensões
fechados, cujos participantes representam mais de metade do total, teve uma
influência significativa no resultado agregado. De salientar que a integração de
alguns fundos na CGA não foi o factor mais relevante na redução de participantes
nos fundos fechados. Efectivamente, o número de participantes transferidos para
a CGA representou menos de 15% da redução de participantes nos fundos
fechados e 0,7% dos participantes no final de 2003.

A redução no número de participantes pode também ser explicada pelas
reestruturações de pessoal levadas a cabo por instituições de diversos sectores de
actividade, bem como pela passagem de participantes à situação de beneficiários.

O facto de o número de participantes ter apresentado uma redução superior à
redução do número de beneficiários levou a que o peso do segundo número face
ao primeiro tivesse registado um acréscimo de 0,5%, cifrando-se o mesmo, no
final do ano em análise, em 41,4%.

Apesar da redução significativa do número de participantes e da menor redução
registada no número de beneficiários, numa perspectiva histórica, a evolução
crescente do rácio beneficiários/participantes é elucidativa do relativo
envelhecimento das populações cobertas por fundos de pensões.

O peso dos participantes abrangidos pelo primeiro e segundo pilares de protecção
social na população empregada manteve-se inalterado face ao ano anterior,
cifrando-se em 3,7%. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população
empregada em Portugal no final de 2004 era de 5,012 milhões de pessoas.

O quadro seguinte apresenta a distribuição da população de participantes e
beneficiários dos fundos de pensões fechados por sectores de actividade a que os
associados dos fundos pertencem. Como se pode constatar, os sectores de
actividade bancária e de produção e distribuição de electricidade, gás e água
representavam 49,8% dos participantes e 55,3% dos beneficiários, o que não
difere significativamente dos valores de 2003.
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Evolução do número de
beneficiários face ao

número de participantes

Quadro 4.19 Número de participantes e de beneficiários por tipo de fundos de pensões

2000 2001 2002 2003 2004 Var. 2003/2004

(a) Participantes 293.530 283.244 282.026 269.557 265.006 -1,7%
Fundos de pensões fechados 184.075 178.940 174.355 161.430 154.570 -4,2%
Fundos de pensões PPR/E 69.482 61.565 64.593 65.579 65.279 -0,5%
Fundos de pensões PPA 3.367 3.436 3.443 3.274 2.861 -12,6%
Outros fundos de pensões abertos 36.606 39.303 39.635 39.274 42.296 7,7%

(b) Beneficiários (1) 106.323 112.813 118.581 110.166 109.740 -0,4%
(a) + (b) 399.853 396.057 400.607 379.723 374.746 -1,3%

(b) / (a) 36,2% 39,8% 42,0% 40,9% 41,4%

(1) Trata-se dos beneficiários de todos os tipos de fundos de pensões, qualquer que tenha sido a forma de pagamento dos benefícios.
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O quadro seguinte apresenta o valor dos benefícios anuais pagos desde 2000,
bem como a proporção destes face ao valor dos fundos de pensões. Por
comparação a 2003, o valor dos benefícios pagos aumentou muito ligeiramente
em 2004. Tendo em conta o aumento das contribuições efectuadas em 2004 face
a 2003 (21,6%), aquele valor passou a corresponder a 54,6% do valor das
contribuições (contra 66,4% em 2003). Numa perspectiva histórica, uma
comparação da evolução dos benefícios pagos com o valor dos fundos de pensões
revela que estas duas variáveis têm registado uma tendência relativamente estável.

O gráfico seguinte permite retirar algumas conclusões quanto ao efeito da
continuada ausência de medidas estruturais afectas aos fundos de pensões e ao
impacto do fraco desempenho dos mercados accionistas durante o período
2000-2002 e à sua recuperação desde 2003.

Amadurecimento do
mercado

Gráfico 4.6 Benefícios e contribuições pagos face ao montante dos fundos de pensões

Quadro 4.20 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 39,5% 42,4%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 10,3% 14,3%
Comunicações 11,9% 14,1%
Indústria 14,5% 9,4%
Defesa 3,1% 9,0%
Produção e distribuição de combustíveis 2,0% 5,5%
Actividade seguradora 4,2% 2,8%
Produtos químicos e farmacêuticos 3,7% 0,9%
Transportes 3,3% 0,8%
Comércio 4,2% 0,6%
Outras actividades financeiras 1,2% 0,1%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1,4% 0,1%
Outros 0,7% 0,1%

Total 100,0% 100,0%

Quadro 4.21 Relação entre o valor dos benefícios pagos e o valor dos fundos de pensões

milhões de euros 2000 2001 2002 2003 2004

(a) Valor dos benefícios pagos (1) 810       891       927       931       950       

(b) Valor dos fundos de pensões 13.767      14.808      15.880      16.283      15.186      

(a) / (b) 5,9%       6,0%       5,8%       5,7%       6,3%       

(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.
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A referida ausência de medidas estruturais tem contribuído para que se
continue numa fase estacionária do mercado. A evolução do rácio “Número
de beneficiários/Número de participantes” ilustra o estádio de amadurecimento
em que continua o mercado de fundos de pensões.

A desvalorização dos mercados accionistas entre os anos 2000 e 2002 implicou
um esforço contributivo suplementar por parte dos associados durante esse
período, que se reflectiu no aumento do rácio “Valor das contribuições
pagas/Mercado dos fundos de pensões”. Face ao bom desempenho dos mercados
financeiros desde 2003, seria previsível uma inversão desta tendência, o que
aconteceu, efectivamente, em 2003. No entanto, em 2004 este rácio apresentou
uma tendência ascendente. A explicação para este facto reside na conjugação de
dois factores. Por um lado, na redução registada no mercado de fundos de
pensões e, por outro, no esforço contributivo extraordinário registado para o
fundo de pensões do pessoal da CGD, que representou 32,6% das contribuições
para todos os 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. É possível
concluir que existe uma relação bastante estreita entre o peso do número de
beneficiários e o peso dos respectivos benefícios pagos, por tipo de fundos de
pensões. De facto, em 2004, 93,1% dos beneficiários e 95,4% dos benefícios
pagos correspondiam ao universo dos fundos de pensões fechados.

Contudo, a semelhança de pesos existente ao nível dos valores agregados por tipo
de fundo de pensões não se mantém por tipo de benefício. Concretamente,
considerando todos os fundos, verifica-se um peso mais significativo para o
número de beneficiários do que para o peso dos benefícios pagos no que se
refere ao benefício de velhice (44,8% contra 41,8%) e sobretudo de viuvez
(16,8% contra 6,1%), enquanto os benefícios de invalidez e de reforma
antecipada/pré-reforma apresentam um padrão inverso que pode ser justificado
pela natureza deste tipo de benefícios.

Note-se também que uma parte significativa das situações de invalidez decorre da
classificação das pensões prevista no Acordo Colectivo de Trabalho do sector
bancário, cujo reconhecimento, na maior parte dos bancos, é feito por juntas
médicas dos próprios bancos.

No quadro seguinte apresentam-se os pesos relativos do número de beneficiários
e dos respectivos benefícios pagos, por tipo de benefício, para 2003 e 2004. O
quadro revela que o benefício de velhice apresenta um crescimento relativo no
número de beneficiários e no valor dos benefícios pagos, enquanto o benefício de
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Distribuição dos
beneficiários por tipo de

fundo e por tipo de
benefício

Distribuição do número
de beneficiários e do valor
dos benefícios pagos, por

tipo de benefício

Quadro 4.22 Número de beneficiários e valor dos benefícios pagos por tipo de fundos de pensões e por tipo de benefício

Fundos de pensões Fundos de pensões Fundos de pensões Outros fundos de Total
fechados PPR/E PPA pensões abertos

milhares de euros Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor

Velhice 44.324 368.817 2.655 21.621 - - 1.693 6.412 48.672 396.850
Invalidez 30.893 379.668 53 354 - - 2.070 9.624 33.016 389.647
Reforma antecipada / Pré-reforma 7.693 100.138 344 882 10 51 191 472 8.238 101.544
Viuvez 18.147 55.341 173 2.019 11 80 129 398 18.460 57.838
Orfandade 1.111 2.778 - - - - 19 60 1.130 2.837
Desemprego de longa duração 
ou doença grave 7 18 193 1.218 - - 24 128 224 1.363

102.175 906.760 3.418 26.094 21 131 4.126 17.093 109.740 950.079

93,1% 95,4% 3,1% 2,7% 0,0% 0,0% 3,8% 1,8% 100,0% 100,0%
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reforma antecipada/pré-reforma apresentou um decréscimo significativo. Os
restantes benefícios apresentam um comportamento estável quer em termos de
número de beneficiários, quer em termos do valor dos benefícios pagos.

Note-se que 95,9% dos benefícios totais foram pagos através de pensões. Sob a
forma de remições e de prémios únicos de rendas foram pagos, respectivamente,
3,2% e 0,9% dos benefícios.

Nos fundos de pensões PPR/E e PPA continua a verificar-se a clara preferência dos
beneficiários desses fundos pelas remições, em detrimento da transformação do
valor acumulado das unidades de participação por eles detidas em rendas
vitalícias.

Nos outros fundos de pensões abertos, os prémios únicos de rendas e os capitais
de remição foram responsáveis por 8,4% do valor total dos benefícios pagos
– 5,3% para os capitais de remição e 3% para os prémios únicos de rendas. Os
benefícios pagos através de pensões representavam 91,6% do total.

Nos fundos de pensões fechados, 98,5% dos benefícios pagos referiam-se a
planos de benefício definido.

O quadro seguinte apresenta as frequências relativas dos benefícios pagos nos
fundos de pensões fechados por tipo de benefício e de actividade económica dos
associados. Existe uma relação bastante estreita entre o peso dos benefícios pagos
e o peso dos respectivos fundos de pensões. O sector bancário, com um peso de
65,6% (a que corresponde 68,8% do valor dos fundos de pensões), é o sector
mais representado. Face a 2003 não houve alterações significativas no peso de
cada sector de actividade.

No que diz respeito ao tipo de benefício, é importante salientar que 38,3% do
total dos benefícios pagos pelos fundos fechados refere-se ao benefício de
invalidez na actividade bancária, o qual, por sua vez, corresponde a 58,4% do
valor dos benefícios pagos nesse sector de actividade. Se se acrescentar ao
benefício de invalidez o benefício de reforma antecipada/pré-reforma, conclui-se
que os respectivos valores representam 44,4% do total dos benefícios pagos pelos
fundos fechados e 69,4% do valor dos benefícios pagos na actividade bancária.

Comparativamente ao ano anterior, os dois tipos de benefícios anteriormente
referidos atribuídos pelo sector bancário registaram, em conjunto, uma ligeira
redução apesar do aumento do benefício de invalidez. O sector bancário é

Formas de pagamento
dos benefícios: pensões,

prémios únicos de rendas
vitalícias e capitais de

remição

Distribuição dos
benefícios pagos por

sector de actividade do
associado

Quadro 4.23 Frequências relativas do número de beneficiários e do valor dos benefícios
pagos por tipo de benefício

Número Valor

2003 2004 2003 2004

Velhice 41,4% 44,4% 37,4% 41,8%
Invalidez 30,4% 30,1% 40,1% 41,0%
Reforma antecipada / Pré-reforma 10,5% 7,5% 15,4% 10,7%
Viuvez 16,4% 16,8% 6,5% 6,1%
Orfandade 1,0% 1,0% 0,4% 0,3%
Desemprego de longa duração ou doença grave 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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também o único sector onde os benefícios pagos por invalidez são superiores aos
benefícios pagos por velhice.

O sector da actividade seguradora e o sector da indústria foram os únicos sectores
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 nestes sectores.

4.3.2. Caracterização dos planos de pensões

a) Tipo de planos de pensões

Nos próximos quadros apresenta-se o montante dos fundos de pensões fechados
e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano de
pensões e por tipo de actividade económica dos associados, bem como as
respectivas frequências relativas.
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Quadro 4.24 Frequências relativas dos benefícios pagos nos fundos de pensões fechados por tipo de benefício e por tipo de
actividade económica dos associados

Reforma Desemprego de
Velhice Invalidez antecipada/ Viuvez Orfandade longa duração ou Total

/Pré-reforma doença grave

Actividade bancária 16,7% 38,3% 7,2% 3,2% 0,3% - 65,6%

Comunicações 13,5% 1,6% - 0,2% 0,0% - 15,2%

Produção e distribuição de electricidade, gás e água 3,7% 0,7% 0,5% 1,4% 0,0% - 6,3%

Indústria 1,3% 0,5% 1,4% 0,3% 0,0% - 3,5%

Produção e distribuição de combustíveis 1,8% 0,3% 0,2% 0,5% 0,0% - 2,8%

Actividade seguradora 0,9% 0,2% 1,5% 0,0% - - 2,6%

Transportes 1,4% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% - 1,9%

Defesa 0,8% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% - 1,1%

Comércio 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Produtos químicos e farmacêuticos 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Outras actividades financeiras 0,1% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,2%

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

Outros 0,0% 0,0% - 0,0% - - 0,0%

40,7% 41,9% 11,0% 6,1% 0,3% 0,0% 100,0%

Quadro 4.25 Montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
plano de pensões e por tipo de actividade económica dos associados

A B C D E Total

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Actividade bancária 10.017 68,11% 49 0,33% - - 4.1 0,03% - - 10.070 68,47%
Comunicações 1.619 11,01% 338 2,30% - - 7.7 0,05% - - 1.965 13,36%
Produção e distribuição 
de electricidade, gás e água 19 0,13% 924 6,28% - - 8.8 0,06% - - 951 6,47%
Indústria 235 1,60% 81 0,55% 32.1 0,22% 12.2 0,08% 136 0,92% 496 3,37%
Produção e distribuição 
de combustíveis 325 2,21% 29 0,20% - - 0.2 0,00% - - 354 2,41%
Actividade seguradora 246 1,67% 6 0,04% - - 0.1 0,00% 10 0,07% 262 1,78%
Outras actividades financeiras 140 0,95% 9 0,06% - - 0.6 0,00% - - 149 1,01%
Transportes 1 0,01% 100 0,68% 15.6 0,11% 0.4 0,00% 19 0,13% 136 0,92%
Comércio 72 0,49% 7 0,05% 9.9 0,07% 9.4 0,06% 26 0,18% 125 0,85%
Produtos químicos e farmacêuticos 32 0,21% 2 0,01% - - 12.0 0,08% 38 0,26% 83 0,57%
Defesa - - 51 0,35% - - - - - - 51 0,35%
Actividades de serviços colectivos, 
sociais e pessoais 8 0,05% 7 0,05% - - 4.0 0,03% - - 19 0,13%
Outros 30 0,20% 8 0,05% 0.6 0,00% 6.7 0,05% - - 45 0,31%

Total 12.743 86,65% 1.610 10,95% 58.2 0,40% 66.2 0,45% 229 1,56% 14.706 100,00%

A - Benefício definido, independente da segurança social
B - Benefício definido, complementar à segurança social, integrado
C - Benefício definido, complementar à segurança social, não integrado
D - Contribuição definida
E - Misto
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Nos fundos de pensões fechados, 86,8% do valor financiava planos de pensões de
benefício definido mas independentes do sistema de segurança social pública. A
esmagadora maioria deste valor estava concentrada nos sectores de actividade
bancária e de comunicações dado que estes planos são substitutivos da segurança
social. Este tipo de planos representava, respectivamente, 99,5% e 82,7% 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 11% do
valor dos fundos fechados (12% e 9,2% em 2002 e 2003, respectivamente). Do
valor afecto a esses planos, 58,4% referia-se a fundos do sector da produção e
distribuição de electricidade, gás e água.

O valor das adesões colectivas a fundos abertos está menos concentrado pelos
diferentes tipos de planos de pensões do que nos fundos fechados. No entanto,
tal como nos fundos fechados, a maioria dos montantes relativos às adesões
colectivas (78,1%) estava afecta a planos de benefício definido independentes da
segurança social. De salientar o crescimento, face a 2003, dos planos de benefício
definido independentes da segurança social (de 75,5% para 78,1%), bem como
dos planos de contribuição definida (de 9,7% para 9,9%), compensado por uma
redução nos outros tipos de planos.

O aumento do peso dos planos de contribuição definida financiados por adesões
a fundos abertos, apesar de apenas ligeiro, veio confirmar a tendência já verificada
noutros anos que aponta para que muitos associados com fundos de pensões de
pequena dimensão a financiar planos de contribuição definida, alguns resultantes
de conversões de planos de benefícios definido, optem pelo seu financiamento
através de adesões a fundos de pensões abertos. Por comparação, para os fundos
fechados o peso relativo dos planos de contribuição definida representava apenas
0,2% do total, sendo que, agregadamente, cerca de 45,6% do montante
aplicado em planos de contribuição definida dizia respeito a adesões colectivas.

Fazendo uma análise paralela à apresentada anteriormente, o quadro seguinte
ilustra a distribuição do número dos fundos de pensões fechados e das adesões
colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano de pensões e por tipo de
actividade económica dos associados.

Planos de benefício
definido

Adesões colectivas:
benefício definido versus

contribuição definida

Quadro 4.26 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de plano
de pensões e por tipo de actividade económica dos associados

A B C D E

Actividade bancária 31 2 - 4 -
Comunicações 3 3 - 4 -
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 3 3 - 5 -
Indústria 28 14 9 19 8
Produção e distribuição de combustíveis 3 1 - 3 -
Actividade seguradora 38 2 - 3 1
Outras actividades financeiras 22 6 - 6 -
Transportes 2 9 2 5 1
Comércio 15 4 4 21 1
Produtos químicos e farmacêuticos 12 2 - 12 7
Defesa - 1 - - -
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 5 2 - 8 -
Outros 19 10 1 52 -

Total 181 59 16 142 18

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
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Relativamente ao número de fundos de pensões fechados, 56,1% do total
financiavam planos de benefício definido e independentes da segurança social
enquanto que, em montante, representavam 86,8% do valor total dos fundos
fechados e das adesões colectivas a fundos abertos.

Nos fundos fechados que financiam planos de benefício definido e independentes
da segurança social, os 22 fundos dos sectores da actividade bancária e de
comunicações concentravam cerca de 79,7% do total desses fundos, enquanto os
restantes 75 fundos com esse tipo de planos representavam apenas 7,2% do total
dos fundos fechados e das adesões colectivas a fundos abertos. O sector da
indústria concentrava 26,6% do número total de fundos – contra apenas cerca de
3,3% do respectivo valor –, sendo o sector que representava o maior número de
planos de pensões de benefício definido em qualquer das três formas
apresentadas – i.e., independente da segurança social, complementar e integrado
na segurança social e complementar e não integrado na segurança social. Dos 21
fundos com planos de benefício definido da actividade seguradora, 18 são
independentes da segurança social, 2 são complementares da segurança social e
integrados e um é misto.

Quanto às adesões colectivas, as análises não diferem substancialmente dos
fundos fechados. Há, contudo, a salientar o aumento do número de planos de
contribuição definida de 106 (o mesmo número que em 2002) para 129 em 2004.
Por oposição existem apenas 12 planos de contribuição definida financiados por
fundos de pensões fechados.

b) Direitos adquiridos

Nos fundos fechados, 40,5% (45,4% em 2003) do respectivo número
corresponde a planos de pensões que não concedem direitos adquiridos em caso
de cessação do vínculo contratual e 23,1% 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, cerca de metade
concedia esses direitos ao abrigo de critérios próprios, ou seja,
independentemente de critérios estabelecidos dentro do grupo económico, sector
de actividade ou de acordo com os termos do plano de pensões da CGA.

Nas adesões colectivas, a percentagem de fundos com planos sem direitos
adquiridos era de 36,2% e 12,3% do total dos fundos garantiam direitos
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Fundos fechados

Adesões colectivas

Adesões colectivas

Fundos fechados

Quadro 4.27 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por tipo de
direitos adquiridos e por tipo de actividade económica dos associados 

Não Sim Total

Sector (1) Grupo (2) CGA (3) Outros (4)

Actividade bancária 3 26 - 2 6 37
Comunicações 2 - - 2 6 10
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 6 - - 2 3 11
Indústria 43 1 2 6 26 78
Produção e distribuição de combustíveis 3 - - - 4 7
Actividade seguradora 6 31 - 5 2 44
Outras actividades financeiras 7 13 1 4 9 34
Transportes 8 - 2 1 8 19
Comércio 30 - - 4 11 45
Produtos químicos e farmacêuticos 10 1 2 2 18 33
Defesa 1 - - - - 1
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 7 - - 1 7 15
Outros 32 1 1 15 33 82

Total 158 73 8 44 133 416

(1) Direitos adquiridos dentro do mesmo sector de actividade
(2) Direitos adquiridos dentro do grupo económico a que os associados pertencem 
(3) Direitos adquiridos nos termos do plano de pensões da Caixa Geral de Aposentações
(4) Direitos adquiridos estabelecidos de modo diferente das três formas anteriores
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adquiridos de acordo com o regime de contratação colectiva mencionada no
parágrafo anterior. De salientar, por comparação aos fundos fechados, o maior
peso nas adesões colectivas para os direitos adquiridos estabelecidos nos termos
do plano de pensões da CGA (16,9% contra 1,7%) e o menor peso para os
direitos adquiridos dentro do mesmo sector (12,8% contra 24,3%).

Saliente-se que o quadro anterior apenas se refere aos direitos adquiridos e não à
portabilidade desses direitos. A portabilidade corresponde à manutenção dos
direitos adquiridos sem estarem condicionados a quaisquer restrições de
mobilidade dos participantes entre sectores de actividade ou entidades
empregadoras e continua a ser uma característica rara em Portugal.

c) Actualização das pensões

Relativamente à actualização de pensões, verificam-se algumas diferenças entre os
fundos de pensões fechados e as adesões colectivas a fundos de pensões abertos.
Enquanto 75,7% dos fundos de pensões fechados garantem actualização das
pensões, nas adesões colectivas essa percentagem é de apenas 37,9%.

Dos fundos de pensões fechados que garantem actualizações, 31,3% são
concretizadas de acordo com a regulamentação colectiva dos sectores bancário ou
segurador e em outro terço dos casos por decisão dos associados. Nas adesões
colectivas, essas percentagens eram de 44,6% e 34,3%, respectivamente.

Tanto nos fundos fechados como nas adesões colectivas a fundos abertos que se
encontram abrangidos por regulamentação colectiva dos sectores bancário e
segurador existe uma relação estreita entre os direitos adquiridos e a actualização
das pensões.

d) Forma de pagamento dos benefícios

A repartição do número de fundos fechados e de adesões colectivas a fundos
abertos por forma de pagamento dos benefícios consta do quadro seguinte.

Quadro 4.28 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por forma de
actualização das pensões e por tipo de actividade económica dos associados

Não Sim Total

Sector (1) Decisão CGA (2) SS / IPC (3) Outros (4)

dos associados

Actividade bancária 4 29 1 - - 3 37
Comunicações 4 - 1 2 - 3 10
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 10 1 - - - - 11
Indústria 31 - 27 - 3 17 78
Produção e distribuição de combustíveis 4 - 2 - - 1 7
Actividade seguradora 3 38 2 - - 1 44
Outras actividades financeiras 10 15 5 - 1 3 34
Transportes 7 - 5 - 2 5 19
Comércio 32 - 8 - - 5 45
Produtos químicos e farmacêuticos 17 1 10 - - 5 33
Defesa - - - - - 1 1
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 11 - 1 - 1 2 15
Outros 60 1 14 - 4 3 82

Total 193 85 76 2 11 49 416

(1) Actualização de acordo com a regulamentação colectiva vigente
(2) Actualização nos termos do plano de pensões da Caixa Geral de Aposentações
(3) Actualização nos termos do plano de pensões do regime geral da Segurança Social e/ou indexada ao Índice de Preços no Consumidor
(4) Actualização estabelecida de modo diferente das quatro formas anteriores 
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Em 70,5% dos fundos fechados existentes no final de 2004, os benefícios
previstos nos planos de pensões eram pagos exclusivamente através dos próprios
fundos. Os contratos de seguros de rendas eram a forma de pagamento exclusiva
em 15,6% dos fundos. Nas adesões colectivas a fundos abertos, a distribuição era
muito mais equilibrada, sendo efectuado o pagamento dos benefícios através da
quota-parte dos fundos em 45,3% das adesões.

Nos fundos fechados, comparando a forma de pagamento dos benefícios com o
tipo de entidade gestora, constata-se que, dos 114 fundos a cargo de sociedades
gestoras, 92 efectuavam o pagamento dos benefícios directamente a partir do
património dos fundos. Nos 59 fundos geridos por empresas de seguros, os
fundos de pensões eram o veículo directo de pagamento dos benefícios em cerca
de metade dos casos. Dos 27 fundos cujos benefícios eram pagos por contrato de
seguro, 18 eram geridos por empresas de seguros, como se constata pelo quadro
seguinte.

e) Planos contributivos

No quadro seguinte apresenta-se a frequência dos planos contributivos por
sectores de actividade económica dos associados, tanto nos fundos fechados
como nas adesões colectivas a fundos abertos. Dele se pode concluir que, nas
adesões colectivas, os planos contributivos assumem um peso muito superior ao
existente nos fundos fechados (33,3% nas adesões colectivas e 17,3% nos fundos
fechados).
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Veículos de pagamento
dos benefícios:

património dos fundos
versus rendas vitalícias

Quadro 4.29 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos por forma de
pagamento dos benefícios e por tipo de actividade económica dos associados

Fundo Contrato Ambas as
de pensões de seguro formas anteriores

Actividade bancária 31 4 2
Comunicações 6 4 0
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 5 6 0
Indústria 48 23 7
Produção e distribuição de combustíveis 4 3 0
Actividade seguradora 30 8 6
Outras actividades financeiras 27 7 0
Transportes 13 5 1
Comércio 19 23 3
Produtos químicos e farmacêuticos 14 13 6
Defesa 1 0 0
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 7 8 0
Outros 27 54 1

Total 232 158 26

Quadro 4.30 Número de fundos de pensões fechados por tipo de entidade gestora e por
forma de pagamento dos benefícios

Sociedades Empresas Entidades
gestoras de seguros gestoras

Fundo de pensões 92 30 122
Contrato de seguro 9 18 27
Ambas as formas anteriores 13 11 24

Total 114 59 173
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As adesões colectivas com planos de contribuição definida representavam 86,4%
das adesões com planos contributivos. De modo bem diferente, verificava-se uma
distribuição dos fundos fechados com planos contributivos pelos diferentes tipos
de planos de pensões.

4.4. Entidades gestoras de fundos de pensões

4.4.1. Estrutura empresarial

Em 2004 estavam registadas 27 entidades gestoras, das quais 14 eram empresas
de seguros e 13 eram sociedades gestoras de fundos de pensões. Como se pode
verificar através do quadro seguinte, quer o número de entidades gestoras, quer a
repartição entre empresas de seguros e sociedades gestoras, permaneceram
inalterados face aos respectivos registos de 2003.

As sociedades gestoras continuam a hegemonizar o mercado de fundos de
pensões. No final de 2004, as sociedades gestoras eram responsáveis pela gestão
de 68,8% do número de fundos de pensões e por 96% do respectivo montante
total.

Quadro 4.31 Número de fundos de pensões fechados e de adesões colectivas a fundos de pensões abertos com planos
contributivos por tipo de actividade económica dos associados

Fundos Adesões
fechados colectivas

Actividade bancária 5 4
Comunicações 1 2
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 1 4
Indústria 8 7
Produção e distribuição de combustíveis - 3
Actividade seguradora - 3
Outras actividades financeiras - 1
Transportes 2 4
Comércio 4 8
Produtos químicos e farmacêuticos 6 11
Defesa 1 -
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1 2
Outros 1 32

Total 30 81

Quadro 4.32 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

Benefício definido 8 11
Contribuição definida 11 70
Misto 11 -

Total 30 81

Quadro 4.33 Número de entidades gestoras

2002 2003 2004

Empresas de seguros 15 14 14
Sociedades gestoras 13 13 13

Entidades gestoras 28 27 27
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O valor dos 5 fundos fechados co-geridos representava, em 2004, 8,5% do
montante total dos fundos, sendo que 95,9% desse valor estava afecto às
sociedades gestoras.

4.4.2. Ranking

Como se pode confirmar pela análise do quadro seguinte, a estrutura do ranking
sofreu algumas alterações face à situação no final de 2003. A principal mudança
prendeu-se com a passagem da sociedade gestora CGD Pensões da 2.ª posição,
em 2003, para a 6.ª posição em 2004. Esta alteração ficou a dever-se à integração
da maior parte do património do fundo de pensões do Pessoal da CGD na CGA e
à extinção do fundo de pensões da INCM, também por integração na CGA. O
índice de instabilidade das quotas de mercado cifrou-se em 0,2411.

Repare-se que, no início de 2004, o fundo de pensões do Pessoal da CGD era o
segundo maior fundo de pensões (15,3% do mercado total dos fundos de
pensões) e ascendia a cerca de 2,5 mil milhões de euros. No final de 2004, esse
fundo representava 4,3% do mercado total.
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11 Note-se que o índice de instabilidade pode variar entre 0 (ausência de volatilidade) até 1 (volatilidade máxima).

Quadro 4.34 Número e montante de fundos de pensões geridos

2002 2003 2004

milhões de euros N.º Montante N.º Montante N.º Montante

Empresas de seguros 80 521 75 564 69 608
Sociedades gestoras 151 15.358 154 15.719 152 14.578

Entidades gestoras 231 15.880 229 16.283 221 15.186

Quadro 4.35 Ranking de entidades gestoras

Ranking Entidade gestora Fundos de pensões em 2004

2004 2003 Número (1) Montante Quota de
(milhões de euros) mercado

1 1 Pensõesgere 43 4.733           31,2%
2 3 BPI  Pensões 26 2.229           14,7%
3 4 Previsão 3 1.878           12,4%
4 5 ESAF SGFP 13 1.662           10,9%
5 7 SGFP Banco de Portugal 1 1.012           6,7%
6 8 Santander Pensões 4 946           6,2%
7 6 Futuro 14 895           5,9%
8 2 CGD Pensões 12 743           4,9%
9 9 Tranquilidade Vida 24 259           1,7%
10 10 BBVA Fundos 6 233           1,5%
11 11 Banif Açor Pensões 8 152           1,0%
12 12 Fidelidade Mundial 4 96           0,6%
13 13 SGF 13 63           0,4%
14 14 Abeille Vie 0 47           0,3%
15 16 Real Vida 4 46           0,3%
16 15 Eurovida 2 46           0,3%
17 17 AXA Portugal Vida 4 41           0,3%
18 18 Unipensão 8 30           0,2%
19 19 Alico 14 15           0,1%
20 21 Lusitânia Vida 4 15           0,1%
21 20 BPI Vida 1 15           0,1%
22 22 Liberty 3 9           0,1%
23 23 Victoria Vida 3 8           0,1%
24 24 Global Vida 1 6           0,0%
25 25 GAN Portugal Vida 3 5           0,0%
26 26 Zurich Vida 2 1           0,0%
27 27 Pedro Arroja 1 0           0,0%

221 15.186           100,0%

(1) Inclusão dos fundos co-geridos na entidade gestora líder.
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As quatro primeiras entidades gestoras eram responsáveis pela gestão de 38,5%
do número total de fundos de pensões, aos quais correspondiam 69,2% do valor
total dos activos. As oito primeiras entidades gestoras geriam 52,5% do número
total de fundos de pensões, correspondentes a 93,9% do valor total dos fundos.

A concentração dos montantes geridos por entidades gestoras permaneceu
estável em relação ao nível de 2003. O índice de Gini aumentou ligeiramente,
tendo passado de 0,781 para 0,787.

Considerando a integração das diferentes entidades gestoras nos principais
grupos financeiros, verifica-se que o Grupo Banco Comercial Português
(Pensõesgere) detinha 31,2% de quota de mercado, seguido do Grupo BPI (BPI
Pensões, Unipensão e BPI Vida) com 15%, do Grupo Espírito Santo (ESAF SGFP e
Tranquilidade Vida) com 12,6%, do Grupo Santander com 6,2%, do Grupo
Montepio (Futuro e Lusitânia Vida) com 6% e, por último, do Grupo Caixa Geral
de Depósitos (CGD Pensões e Fidelidade Mundial) com 5,5% (16,5% em 2003).

4.4.3. Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades
gestoras

Em 2004, o Resultado Líquido das sociedades gestoras de fundos de pensões
registou um crescimento de 9,2%. Este crescimento foi relativamente modesto
face ao registado no ano anterior (31,8%), que ficou a dever-se ao facto de seis
sociedades terem apresentado decréscimos no Resultado Líquido face ao exercício
anterior, tendo duas delas apresentado mesmo Resultados Líquidos negativos.
Saliente-se que as duas sociedades gestoras que apresentaram resultados
negativos haviam, no entanto, apresentado resultados positivos em 2003.

O Capital Próprio registou um crescimento global de 3,3%, ou seja, 6 pontos
percentuais abaixo da taxa dos resultados líquidos do exercício, sendo, no
entanto, pouco uniforme entre as várias sociedades gestoras.

Se se analisar a rendibilidade dos capitais próprios, verifica-se que as taxas
apresentadas pelas treze sociedades gestoras em análise apresentaram uma
grande amplitude de resultados. Três sociedades gestoras apresentaram
rendibilidades acima dos 40%, enquanto duas apresentaram rendibilidades
ligeiramente negativas. Contudo é necessário ter em consideração que algumas
sociedades gestoras funcionam numa lógica instrumental, não comercial, pelo
que os resultados obtidos devem ser interpretados em conformidade.

Concentração dos
montantes geridos

Concentração por grupos
financeiros

Rendibilidade e
economias de escala

Quadro 4.36 Rendibilidade dos Capitais Próprios das sociedades gestoras de fundos de
pensões

Sociedades gestoras Capitais próprios
de fundos de pensões em 31/12/2004

2002 2003 2004 (milhares de euros)

Banif Açor Pensões 1,0% 6,2% 7,1% 2.771        
BBVA Fundos 17,1% 18,6% 21,6% 2.419        
BPI Pensões 40,1% 42,0% 46,9% 5.085        
CGD Pensões 3,0% 11,2% 13,0% 4.265        
ESAF SGFP 40,7% 43,5% 43,2% 4.120        
Futuro 6,8% 7,3% 6,3% 6.620        
Pensõesgere 34,0% 45,7% 42,5% 10.616        
Previsão 7,1% 6,6% 2,7% 4.833        
Santander Pensões 35,1% 35,1% 30,0% 3.658        
SGF 9,0% 0,2% -3,8% 1.183        
SGFP Banco de Portugal 0,6% 0,9% 0,4% 1.909        
Unipensão 2,8% 2,5% 4,0% 1.127        
Pedro Arroja - 0,9% -2,0% 985        

18,1% 22,3% 22,9% 49.591        
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4.4.4. 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.

O montante da margem de solvência das sociedades gestoras é calculado, desde
2001, com base nos montantes dos fundos de pensões geridos. Assim, uma vez
que o montante gerido pelos fundos de pensões diminuiu pelas razões já referidas
neste capítulo, também o montante de margem exigida registou uma diminuição
de 4%. Saliente-se que, em 2004, tal como nos anos anteriores, existiam três
sociedades gestoras que constituíam como margem de solvência o fundo de
garantia mínimo legal (800 mil euros).

A margem de solvência disponível registou um ligeiro aumento de 1% face a
2003, o que, simultaneamente com o decréscimo da margem de solvência
exigida, conduziu a um crescimento da taxa de cobertura de 155% para 164%.

No que se refere à estrutura patrimonial das sociedades gestoras, há a salientar a
estabilidade dos Capitais Próprios e o aumento da rubrica de Resultados
Transitados. Apesar de, em 2003, se ter registado uma distribuição de resultados
do exercício de cerca de 70% e em 2004 essa taxa ser de 63%, a rubrica de
Resultados Transitados tem reforçado o seu peso ao longo dos últimos anos.

A rubrica de Reservas, ao contrário dos anos anteriores, registou uma diminuição
no seu peso face ao total dos Capitais Próprios. De facto, a Reserva Legal foi a
única que registou um crescimento nominal, tendo a Reserva de Reavaliação e as
Outras Reservas registado diminuições nos seus valores.
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Margem de solvência das
sociedades gestoras

Gráfico 4.7 Margem de solvência das sociedades gestoras de fundos de pensões
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4.5. O peso dos fundos de pensões na economia portuguesa

Como referido anteriormente neste capítulo, o montante total afecto aos fundos
de pensões totalizava, no final de 2004, cerca de 15.186 milhões de euros, ou
seja, cerca de 11,2% do PIB. Esta constatação não permite, no entanto, retirar
conclusões robustas quanto à importância socioeconómica dos fundos de pensões
em Portugal.

Em primeiro lugar, é importante entender qual a importância que os fundos de
pensões desempenham enquanto veículos de financiamento complementares do
benefício de reforma atribuído pela segurança social. Efectivamente, tal como se
pode constatar pelo gráfico apresentado seguidamente, a repartição do peso dos
fundos de pensões ao nível dos três pilares de protecção social revela que 72% do
montante total dos fundos está afecto ao primeiro pilar. Por outras palavras,
apenas 28% do montante total dos fundos de pensões em Portugal financia
pensões complementares de reforma.

Gráfico 4.8 Margem de solvência disponível

Peso do 2.º e 3.º pilares

Gráfico 4.9 Repartição do montante total dos fundos de pensões por pilares de protecção
social
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Mais relevante é o facto de apenas 3,2% do montante total representar
contribuições individuais para financiar benefícios complementares de reforma,
sendo que a maioria das pensões complementares é financiada pelas entidades
empregadoras. Apesar do seu peso diminuto, o terceiro pilar representava mais de
um quinto do número de participantes abrangidos pelos fundos de pensões.

O peso significativo dos fundos afectos ao primeiro pilar é justificado pelo facto de
a grande maioria dos trabalhadores dos sectores bancário e de comunicações não
se encontrar abrangida pelo sistema de protecção da segurança social.
Relativamente àqueles, os fundos de pensões desempenham o papel de primeiro
pilar de protecção social.

Em segundo lugar, é também importante entender qual a importância que os
fundos de pensões desempenham, por um lado, enquanto veículo de
investimento dinamizador dos mercados financeiros e, por outro, enquanto
produto financeiro dinamizador do sector segurador e bancário.

Os fundos de pensões têm, efectivamente, assumido ao longo dos últimos anos
uma posição importante na dinamização do mercado de capitais. Esta importância
será analisada no capítulo seguinte, onde será efectuada uma análise detalhada
do peso dos fundos de pensões, quer no mercado accionista, quer no mercado
obrigacionista.

No entanto, a sua importância enquanto veículo de investimento dinamizador do
sector segurador e bancário, ou seja, a sua importância enquanto produto
estimulador da concorrência e da inovação, é reduzida. O facto de o sector
bancário efectuar maioritariamente a gestão dos seus fundos de pensões
internamente leva a que o mercado de fundos de pensões, que operava em
regime de gestão concorrencial, represente apenas 21,8% (17,2% em 2003) do
montante total. Por outras palavras, 78,2% (82,8% em 2004) do mercado total
correspondia a fundos cujos associados ou eram accionistas das entidades
gestoras ou eram as próprias empresas de seguros (i.e., mercado sujeito à gestão
não concorrencial).
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INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS DE SEGUROS
E DOS FUNDOS DE PENSÕES

5.1. Introdução

O crescimento mundial em 2004 registou uma das mais elevadas taxas do século
XXI e do último quarto do século XX. Este ano ficou ainda marcado por alguns
acontecimentos que em muito contribuíram e irão continuar a contribuir para a
evolução da economia mundial, como por exemplo o ataque terrorista de 11 de
Março em Madrid, as eleições nos Estados Unidos da América (EUA), a
instabilidade no Médio Oriente e o alargamento da União Europeia. Estes
acontecimentos não se reflectiram, todavia, no crescimento a nível mundial que,
como foi referido, foi um dos melhores dos últimos trinta anos, em virtude do
desempenho dos EUA (variação do PIB de 4,4%) e do Japão (variação do PIB de
4%). Estes grandes blocos económicos registaram, entre outros sintomas de
crescimento, um aumento nas rendibilidades e nos lucros das empresas e um
crescimento da riqueza dos investidores e dos consumidores.

Por sua vez, a Zona Euro registou um crescimento modesto, de apenas 1,8%,
apresentando a mais elevada taxa de desemprego quando comparada com os
EUA, Japão e Reino Unido. No entanto, algumas das principais economias da Zona
Euro registaram igualmente resultados globalmente positivos para as suas
empresas, tendo os mercados accionistas assistido a um crescimento nos últimos
três meses do ano para valores próximos dos anteriores à recessão económica.

A economia portuguesa, depois de ter sofrido uma recessão económica em 2003,
registou, em 2004, um ligeiro crescimento do PIB, de cerca de 1,1%. A realização
do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 em Portugal contribuiu, no primeiro
semestre do ano, para um aumento do investimento privado e do consumo que
resultou numa ligeira recuperação económica. Contudo, no segundo semestre, o
aumento do preço do petróleo em conjunto com a grande instabilidade a nível
político, com uma mudança de Governo seguida de uma dissolução do
Parlamento e a convocação de eleições, contribuíram para que o crescimento final
se situasse um pouco abaixo da média da União Europeia.

Os mercados financeiros mundiais, à semelhança do crescimento económico,
registaram grandes valorizações, assistindo-se à consolidação da recuperação
iniciada em 2003. Em 2004, registou-se uma subida generalizada dos índices
accionistas. O crescimento das economias desenvolvidas, como os EUA e o Japão,
em conjugação com a diminuição das incertezas, contribuíram em grande escala
para este crescimento.

O índice accionista mundial da Morgan Stanley registou uma variação de 12,8%,
enquanto o índice da América Latina (mercados emergentes) registou uma
variação de quase 35%. Em contraste, o índice dos EUA registou uma variação de
9,4%. Os índices da Zona Euro registaram uma variação intermédia, de 17,8%.

O mercado obrigacionista mundial registou ligeiras variações nas taxas de juro a
longo prazo, permanecendo estas a níveis muito reduzidos.

Os índices accionistas de mercados de valores mobiliários europeus registaram
valores francamente positivos. Mercados como o eslovaco e o estónio registaram
crescimentos de cerca de 84% e 57%, respectivamente, tendo, por outro lado, as
principais bolsas europeias registado variações abaixo dos 10%, sendo disso
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Conjuntura mundial
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exemplo as bolsas alemã, francesa, holandesa, finlandesa e a bolsa do Reino
Unido. O índice PSI Geral da Euronext Lisboa registou uma variação de 18%.

5.2. Investimentos afectos às provisões técnicas das
empresas de seguros

No ano 2004 não se registaram quaisquer alterações no que se refere à
regulamentação aplicável aos investimentos das empresas de seguros.

Assim, as alterações nas carteiras dos investimentos afectos às provisões técnicas
das empresas de seguros reflectiram apenas as estratégias de investimento e a
evolução dos mercados financeiros.

À semelhança dos mercados financeiros, as carteiras das empresas de seguros
registaram uma variação positiva de cerca de 12% entre 2003 e 2004, facto que
se terá ficado a dever ao crescimento do mercado segurador e à valorização dos
seus investimento financeiros.

Na sua globalidade, a estrutura de investimentos apresenta-se muito semelhante
à estrutura de 2003. No entanto, se se analisar carteira a carteira verificam-se
algumas alterações a nível da estrutura de investimento de cada uma.

A análise dos investimentos das empresas de seguros deve sempre ser efectuada
tendo em atenção o tipo de responsabilidades que se pretende cobrir, uma vez
que entre as responsabilidades do ramo Vida e dos ramos Não Vida existem
diferenças substanciais, como por exemplo a maturidade, o que obriga
necessariamente a diferentes estratégias de investimento.

5.2.1. Análise por carteira

A carteira dos investimentos afectos às provisões técnicas dos seguros do ramo
Vida, excluindo os seguros em que o risco de investimento é suportado pelo
tomador de seguro (unit linked), não tem apresentado grandes variações ao longo
do último triénio. A única alteração significativa a nível da estrutura regista-se nas
rubricas de Depósitos remunerados e certificados de depósito e Caixa, facto que
se fica a dever a uma reclassificação destas rubricas. Os depósitos à ordem que
foram classificados, em 2004, em Depósitos remunerados e certificados de
depósito, em 2003 tinham sido classificados na rubrica Caixa e disponibilidades à
vista.

Enquadramento
legislativo

Carteira afecta à
representação das

provisões técnicas do
ramo Vida

Quadro 5.1 Composição dos activos representativos das provisões técnicas por tipo de carteira de seguros

Vida Unit linked Não Vida Total
(excepto unit linked)

milhões de euros Montante % Montante %  Montante %  Montante %  

Títulos de dívida pública e equiparados 7.462 36,3% 104 1,4% 2.037 31,6% 9.603 28,1%
Obrigações e papel comercial 7.647 37,2% 6.010 83,3% 1.429 22,2% 15.087 44,1%
Acções e títulos de participação 987 4,8% 172 2,4% 373 5,8% 1.531 4,5%
Unidades de participação em fundos de investimento 1.368 6,6% 459 6,4% 379 5,9% 2.205 6,4%
Terrenos e edifícios 165 0,8% 4 0,1% 922 14,3% 1.091 3,2%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 2.183 10,6% 362 5,0% 614 9,5% 3.160 9,2%
Caixa 6 0,0% 0 0,0% 13 0,2% 19 0,1%
Créditos sobre tomadores de seguro 4 0,0% 0 0,0% 182 2,8% 186 0,5%
Juros decorridos 441 2,1% 93 1,3% 81 1,2% 614 1,8%
Outros activos 308 1,5% 14 0,2% 414 6,4% 737 2,2%

Total 20.570 100,0% 7.219 100,0% 6.444 100,0% 34.233 100,0%

Activos representativos / Provisões técnicas 106,6% - 118,5% -

Investimentos afectos / Provisões técnicas 91,4% - 94,5% -
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Quanto à estrutura global desta carteira, as rubricas de Títulos de dívida pública e
equiparados e de Obrigações e papel comercial continuam a ser as rubricas com o
maior peso na carteira, representando cerca de 73,5% do total. Saliente-se que a
quase totalidade (99%) do investimento em dívida pública refere-se a dívida
pública cotada, enquanto nas obrigações o peso dos títulos cotados é de cerca de
61%.

O peso em Unidades de participação em fundos de investimento manteve-se
estável e acima da rubrica de Acções e títulos de participação. Esta rubrica é
composta maioritariamente por fundos de investimento harmonizados, que
representam cerca de 52% do seu total, dos quais apenas 7% correspondem a
fundos de investimento harmonizados maioritariamente de acções. Apesar de,
tradicionalmente, o investimento em Terrenos e edifícios não ter muita expressão
no ramo Vida, verifica-se que cerca de 21% do investimento em fundos de
investimento é em fundos de investimento imobiliário.

O elevado peso dos Depósitos remunerados e certificados de depósito ficou a
dever-se, como tradicionalmente acontece, ao elevado valor de entregas no final
do ano, nomeadamente de seguros que financiam PPR/E, que, em 2004, foi ainda
mais notório dada a futura retirada do benefício fiscal às contribuições.

Ao analisar o investimento efectuado em obrigações e em acções por sector de
actividade dos emitentes, conclui-se que cerca de 70% do investimento é
efectuado em empresas que exercem actividades financeiras, o que evidencia uma
elevada concentração sectorial.

Os sectores da Produção e distribuição de electricidade, gás e água,
Comunicações e Produtos consumíveis representam, no seu conjunto, cerca de
14%, sendo os únicos com alguma representatividade além do sector financeiro.
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Quadro 5.2 Activos representativos das provisões técnicas do ramo Vida (excepto unit linked)

2002 2003 2004

Títulos de dívida pública e equiparados 37,6% 37,1% 36,3%
Obrigações e papel comercial 37,4% 38,5% 37,2%
Acções e títulos de participação 5,2% 4,4% 4,8%
Unidades de participação em fundos de investimento 5,5% 6,5% 6,6%
Terrenos e edifícios 0,8% 0,9% 0,8%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 9,7% 1,5% 10,6%
Caixa 0,8% 9,2% 0,0%
Juros decorridos 2,0% 2,3% 2,1%
Outros activos 1,0% -0,5% 1,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Activos representativos / Provisões técnicas 102,4% 104,3% 106,6%
Investimentos afectos / Provisões técnicas 99,2% 92,1% 91,4%

Quadro 5.3 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente
(ramo Vida excepto seguros e operações do tipo unit linked)

Sector Económico Montante %

Actividades financeiras 6.031 69,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 437 5,1%
Produtos consumíveis 399 4,6%
Comunicações 388 4,5%
Mortgage securities 229 2,7%
Indústria 197 2,3%
Asset Backed Securities 186 2,2%
Produção e distribuição de combustíveis 169 2,0%
Materiais básicos 118 1,4%
Outros 470 5,4%

8.623 100,0%
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Os investimentos afectos às provisões técnicas de seguros unit linked registaram,
como já foi referido, um grande aumento. Contudo, esse aumento não
influenciou a estrutura geral da carteira, mantendo-se assim a estratégia geral do
mercado. A rubrica de Obrigações e papel comercial continua a representar o
papel principal na estratégia de investimento destes produtos, com um peso de
83,3%, dos quais 42% correspondem a títulos cotados. 

As rubricas de Acções e títulos de participação e de Unidades de participação em
fundos de investimento reforçaram mais uma vez o seu peso, fixando-se, em
2004, em 8,8%. Cerca de 54,5% do investimento em Unidades de participação
em fundos de investimento era constituído por fundos de investimento mobiliário
não maioritariamente de acções, sendo cerca de três quintos destes
harmonizados. Os fundos de investimento imobiliário representavam cerca de
19,5% do investimento em fundos de investimento, representando cerca de 1,2%
do total da carteira, ou seja, um peso muito superior ao apresentado pela rubrica
de Terrenos e edifícios, o que demonstra uma tendência clara nesta carteira para
apostar em fundos de investimento imobiliário ao invés do investimento directo
em terrenos e edifícios.

A carteira de investimentos afectos às provisões técnicas de seguros unit linked
apresenta uma ainda maior concentração, no que se refere ao sector de actividade
do emitente dos investimentos em obrigações e em acções, do que a carteira dos
investimentos afectos aos restantes seguros de Vida. De facto, cerca de 75% do
investimento em obrigações e em acções é efectuado em empresas do sector
financeiro. A esta situação não será alheio o facto de o sector financeiro ser um
dos sectores mais representados nas bolsas europeias. Veja-se o exemplo do PSI

Carteira afecta a
contratos de seguro 

unit linked

Quadro 5.4 Activos representativos das provisões técnicas de seguros e operações do tipo
unit linked do ramo Vida

2002 2003 2004

Títulos de dívida pública e equiparados 7,6% 1,9% 1,4%
Obrigações e papel comercial 74,3% 83,6% 83,3%
Acções e títulos de participação 1,4% 1,5% 2,4%
Unidades de participação em fundos de investimento 4,7% 5,8% 6,4%
Terrenos e edifícios 0,0% 0,0% 0,1%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 2,2% 2,1% 5,0%
Caixa e disponibilidades à vista 0,2% 3,4% 0,0%
Juros decorridos 4,9% 2,3% 1,3%
Outros activos 4,7% -0,6% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 5.5 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente
(seguros e operações do tipo unit linked do ramo Vida)

Sector Económico Montante %

Actividades financeiras 4.649 75,2%
Produtos consumíveis 261 4,2%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 247 4,0%
Comunicações 193 3,1%
Indústria 69 1,1%
Asset Backed Securities 44 0,7%
Materiais básicos 7 0,1%
Mortgage securities 2 0,0%
Produção e distribuição de combustíveis 2 0,0%
Outros 709 11,5%

6.182 100,0%
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20, em que os três bancos que integravam aquele índice no final de 2004
representavam cerca de 33% da respectiva capitalização bolsista.

A carteira dos investimentos afectos às provisões técnicas dos seguros dos ramos
Não Vida apresenta algumas alterações a nível da sua estrutura, reflectindo-se,
inclusive, algumas variações contrárias às verificadas nas restantes carteiras das
empresas de seguros.

No quadro seguinte pode verificar-se não só uma subida de quase 5 pontos
percentuais na rubrica de Títulos de dívida pública e equiparados como ainda uma
subida 2,8 pontos percentuais na rubrica de Obrigações e papel comercial,
fazendo assim com que estas duas rubricas, que no último ano haviam registado
ligeiras descidas, aumentassem, em conjunto, o seu peso em quase 8% no total
da carteira. A soma destas duas rubricas resulta num peso de 53,8%, sendo que,
destes, cerca de 98% da dívida pública correspondia a títulos cotados, sendo esta
percentagem de 73% no que se refere às obrigações.

Saliente-se ainda a descida de 1,8 pontos percentuais no peso dos investimentos
em Unidades de participação em fundos de investimento, representando esta
rubrica apenas 5,9% do total da carteira em 2004. Curiosamente, apesar de ser a
carteira das empresas de seguros em que estes investimentos apresentam um
menor peso, o que poderia evidenciar uma menor apetência para o risco, uma vez
que o risco de mercado associado a estes produtos é sem dúvida superior ao da
dívida pública e obrigações, é nesta carteira que os fundos de investimento
mobiliário não harmonizados apresentam um maior peso, cerca de 59,6%, sendo
no entanto a sua grande maioria não maioritariamente de acções.

A rubrica de Terrenos e edifícios continua sem revelar grandes alterações. Por sua
vez, a grande alteração a nível das rubricas de Depósitos remunerados e
certificados de depósito e Caixa ficou a dever-se, como já foi referido, a uma
alteração na classificação dos depósitos à ordem, anteriormente classificados
como Caixa e disponibilidades à vista e este ano classificados como Depósitos
remunerados e certificados de depósito.

No que se refere à análise dos investimentos em obrigações e acções por sector de
actividade, a carteira dos investimentos afectos às provisões técnicas dos ramos
Não Vida é a que apresenta uma menor concentração. O sector financeiro
continua a ser o mais representado, mas neste caso o peso é de 63,9%,
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Carteira afecta à
representação das

provisões técnicas dos
ramos Não Vida

Quadro 5.6 Activos representativos das provisões técnicas dos ramos Não Vida

2002 2003 2004

Títulos de dívida pública e equiparados 27,4% 26,7% 31,6%
Obrigações e papel comercial 23,2% 19,4% 22,2%
Acções e títulos de participação 5,7% 5,1% 5,8%
Unidades de participação em fundos de investimento 8,1% 7,7% 5,9%
Terrenos e edifícios 16,2% 14,3% 14,3%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 7,9% 2,5% 9,5%
Caixa e disponibilidades à vista 1,1% 12,9% 0,2%
Créditos sobre tomadores de seguros 3,6% 3,3% 2,8%
Outros activos 6,7% 7,1% 7,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Activos representativos / Provisões técnicas 111,1% 123,1% 118,5%

Investimentos afectos / Provisões técnicas 99,7% 95,7% 94,5%
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representando os sectores de Produção e distribuição de electricidade, gás e água,
de Comunicações e de Produtos consumíveis, na sua totalidade, mais de 20% dos
investimentos naqueles títulos.

A concentração de investimentos pode assumir várias formas: geográfica, por
sectores de actividade, por emitente, entre outras. Uma vez analisada a
concentração por sectores de actividade dos emitentes, de seguida passar-se-á a
uma análise da concentração geográfica dos investimentos.

5.2.2. Análise da origem geográfica dos activos

A globalização está cada vez mais presente no sector dos investimentos
financeiros. Este é um fenómeno que abrange todos os sectores de actividade e as
bolsas de valores não ficaram alheias a este movimento. Assim, na análise da
concentração geográfica há dois factores a ter em consideração: a bolsa em que o
título é cotado e a origem geográfica do emitente. 

A análise mais aprofundada será efectuada por origem geográfica do emitente.
No entanto, apresenta-se de seguida um gráfico que representa a distribuição por
bolsas de valores em que os títulos das empresas de seguros estão cotados.

Foram tidos em consideração nesta análise os títulos de dívida pública e
equiparados, as obrigações, as acções e as unidades de participação em fundos de
investimento.

A maioria dos títulos é cotada em bolsas de valores de outros Estados membros da
União Europeia que não Portugal. No entanto, esta percentagem varia entre 25%
para as Unidades de Participação e os 66% para os títulos de dívida pública. O
peso médio dos títulos cotados na bolsa de valores portuguesa é cerca de 22%,
sendo este valor muito diferente consoante o tipo de activos. 

O peso de todos os tipos de activos em títulos cotados em bolsas de valores de
Estados membros da União Europeia, incluindo a bolsa portuguesa, é de cerca de
74%.

A percentagem apresentada pelos títulos não admitidos à negociação em bolsa
representa uma média de valores muito díspares entre os vários tipos de

Quadro 5.7 Investimentos em obrigações e acções por sector de actividade do emitente
(seguros dos ramos Não Vida)

Sector Económico Montante %

Actividades financeiras 1.155 63,9%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 143 7,9%
Comunicações 121 6,7%
Produtos consumíveis 103 5,7%
Indústria 59 3,3%
Mortgage securities 54 3,0%
Produção e distribuição de combustíveis 47 2,6%
Materiais básicos 37 2,0%
Asset Backed Securities 22 1,2%
Outros 67 3,7%

1.807 100,0%
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investimento. Assim, cerca de 42% das obrigações não são admitidas à
negociação em bolsa de valores, enquanto que na dívida pública essa
percentagem é de apenas 1% e, nas acções, de 6%. 

As unidades de participação em fundos de investimento, como seria expectável
dado o crescimento de fundos de investimento não harmonizados, representam
cerca de 19% dos títulos não cotados.

Se, em vez de se atender ao país da bolsa de negociação em que o título é cotado,
se considerar a origem geográfica do emitente do título, as conclusões são
ligeiramente diferentes. Quase 35% do investimento é relativo a títulos emitidos
por empresas portuguesas, apesar de este valor ter vindo a baixar gradualmente
nos últimos anos. As obrigações emitidas por empresas nacionais são o activo que
apresenta um maior peso no investimento nacional.

Do investimento efectuado em empresas não nacionais, as principais rubricas
investidas são as obrigações e as acções, representando o investimento nestas
duas rubricas cerca de 59% do investimento total das empresas de seguros. 

Numa análise por tipo de investimento, verifica-se que o investimento em dívida
pública portuguesa assume um peso cada vez menos importante nas carteiras das
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Gráfico 5.1 Análise por bolsa de cotação - Empresas de seguros

Gráfico 5.2 Origem geográfica dos activos representativos das provisões técnicas

Investimento em dívida
pública
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empresas de seguros. O decréscimo nesta rubrica tem-se verificado de forma
gradual. Em 2001, cerca de 72,3% do investimento em dívida pública era
efectuado em dívida pública portuguesa, tendo esse valor decrescido nos últimos
quatro anos até representar, em 2004, apenas 34,6%.

Do investimento em dívida pública de outros países da União Europeia salienta-se
o investimento em dívida pública alemã, com um peso de 19%, e o investimento
na dívida pública italiana, com um peso de 16%. Em termos individuais, Portugal
continua, ainda assim, a ser o país emitente de dívida pública com maior peso nas
carteiras das empresas de seguros. 

O investimento em obrigações, ao contrário do verificado na dívida pública, viu
crescer o peso das obrigações emitidas por empresas nacionais, voltando a estar
acima dos 30%, o que já não acontecia desde os anos noventa. Saliente-se que a
diminuição da percentagem apresentada para as obrigações supranacionais fica a
dever-se a uma reclassificação dos títulos, tendo alguns títulos sido classificados
em 2004 como equiparados a dívida pública, quando em 2003 haviam sido
classificados como investimento em dívida privada. Note-se que, com a classificação
anterior, a percentagem de obrigações supranacionais teria sido de 2,7%. 

No que se refere ao investimento em obrigações emitidas por empresas não
nacionais, as rubricas relativas a outros países da União Europeia e a países fora da
União Europeia apresentaram tendências contrárias. As obrigações emitidas por
empresas de outros países da União Europeia que não Portugal registaram uma
diminuição superior a 3 pontos percentuais, enquanto as obrigações emitidas por
empresas de países fora da União Europeia registaram uma subida de 5%.
Curiosamente, os países que registam o maior peso daquelas duas zonas
apresentam valores muito próximos, sendo a Alemanha, com um peso de 11%, o
principal país de origem da União Europeia e as Ilhas Caimão, com um peso de
10%, o principal país fora da União Europeia e o segundo em termos globais,
excluindo Portugal.

Investimento em dívida
privada

Gráfico 5.3 Distribuição geográfica das obrigações detidas pelas empresas de seguros

Quadro 5.8 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública detidos pelas
empresas de seguros

2002 2003 2004

Portugal 60,4% 42,0% 34,6%
Outros países da União Europeia 39,2% 57,8% 64,9%
Países fora da União Europeia 0,3% 0,2% 0,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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O peso do investimento em acções de empresas nacionais tem, à semelhança do
investimento em dívida pública, registado diminuições constantes ao longo dos
últimos anos. O valor mais elevado registou-se em 1999, com cerca de 78,3%,
tendo, desde então, registado diminuições até atingir um peso de 51% em 2004,
invertendo-se essa tendência apenas em 2001, ano em que registou um aumento
de cerca de 1 ponto percentual.

Tanto o conjunto das empresas emitentes de outros países da União Europeia
como dos países fora da União Europeia registaram aumentos, continuando, no
entanto, as acções emitidas por empresas sediadas em países de fora da União
Europeia a registar um peso muito reduzido.

Dos países da União Europeia, a França e a Alemanha, seguidas da Holanda, são
os países mais representativos como origem das empresas emitentes de acções
adquiridas pelas empresas de seguros.

A origem das Unidades de participação em fundos de investimento em que as
empresas de seguros investiram dividiu-se entre Portugal, com um peso de cerca
de 56%, e o Luxemburgo, com um peso de cerca de 35%. Estes países registaram,
no entanto, tendências contrárias, tendo o investimento em fundos de
investimento portugueses diminuído cerca de 4 pontos percentuais e o
investimento em fundos de investimento do Luxemburgo aumentado. O
Luxemburgo é detentor de uma das bolsas mais desenvolvidas a nível dos fundos
de investimento, não sendo esta percentagem invulgar.

Apesar do peso residual apresentado pelos fundos de investimento com origem
em outros países da União Europeia e em países de fora da União Europeia, é de
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Investimento em acções

Investimento em
unidades de participação

Gráfico 5.4 Distribuição geográfica das acções detidas pelas empresas de seguros

Gráfico 5.5 Distribuição geográfica das unidades de participação detidas pelas empresas
de seguros
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salientar o elevado crescimento de 2,5% para 5,6% (dos quais 4% correspondem
às Ilhas Caimão) registado pelos fundos de investimento oriundos de países fora
da União Europeia.

5.3. Investimentos dos fundos de pensões

Os fundos de pensões podem ser classificados como fechados ou abertos,
dividindo-se os abertos em Planos de Poupança-Reforma/Educação (PPR/E), Planos
de Poupança-Acções (PPA) ou outros abertos. Quer em função de imposições
legais diferenciadas a nível dos investimentos, quer em função dos objectivos de
cada tipo de fundo, podem verificar-se diferenças significativas na estrutura das
várias carteiras, pelo que a análise dos investimentos irá ser efectuada
diferenciando estes tipos de fundos.

No que se refere aos planos PPR/E e PPA, os fundos de pensões não são o único
veículo de financiamento dos mesmos, havendo igualmente PPR/E
comercializados por empresas de seguros através de seguros de Vida e por
sociedades gestoras de fundos de investimento através de fundos de
investimento. Os PPA, além dos fundos de pensões, podem igualmente ser
financiados por fundos de investimento. Assim, estes produtos, incluindo a análise
da estrutura da carteira, serão analisados num capítulo autónomo deste relatório.

5.3.1. Análise por tipo de fundo

É um facto que o tipo de fundos de pensões influencia as estratégias de
investimento adoptadas e, consequentemente, a estrutura final da carteira. No
entanto, é igualmente verdade que a carteira dos fundos de pensões fechados
representa 95% do total da carteira dos fundos de pensões, o que significa que
este tipo de fundos tem um papel determinante na análise da carteira dos fundos
de pensões.

Em termos globais, pode verificar-se que os fundos de pensões apresentam uma
carteira bastante dispersa pelas várias rubricas de investimentos, o mesmo não
acontecendo nas carteiras relativas aos fundos de pensões especializados.

Analisando o total da carteira dos fundos de pensões, verifica-se que a principal
alteração estratégica nos últimos anos é o reforço do investimento em Unidades
de participação em fundos de investimento, tendo o peso desta rubrica passado
de 12%, em 2002, para 23%, em 2004. O aumento verificado nesta rubrica foi
tendencialmente inverso à diminuição registada no peso das rubricas de Títulos de
dívida pública e de Obrigações e papel comercial.

Nos fundos de pensões fechados, a rubrica que apresenta um maior peso é a de
Títulos de dívida pública e equiparados, com cerca de 24,1%, praticamente todos
(99%) cotados. No entanto, como já foi referido, a carteira encontra-se bastante
dispersa, registando as rubricas de Acções e títulos de participação e de Unidades
de participação em fundos de investimento pesos igualmente superiores a 20%,
apresentando estas rubricas, respectivamente, cerca de 98% e 85% de títulos
cotados.

A rubrica de Unidades de participação em fundos de investimento é
maioritariamente constituída por fundos de investimento harmonizados,
apresentando um peso de cerca de 25% os não maioritariamente em acções e um
peso de 28,5% os fundos harmonizados maioritariamente em acções. Os fundos
de investimento imobiliário representam 18,7% do total das Unidades de

Âmbito da análise

Fundos de pensões
fechados
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participação em fundos de investimento e 4% do investimento total, o que perfaz
uma exposição ao risco imobiliário nesta carteira de cerca de 15,5%. 

O peso negativo apresentado na rubrica de Outros activos fica a dever-se ao facto
de esta rubrica englobar os ajustamentos efectuados pela utilização de produtos
derivados na cobertura de risco dos investimentos, tendo esses ajustamentos
resultado num valor negativo. 

No que se refere aos outros fundos de pensões abertos, a rubrica com maior peso
é o investimento em Unidades de participação em fundos de investimento, com
um peso de 50,6%, dos quais 98% correspondem a títulos cotados. Esta rubrica
é constituída principalmente por investimentos em fundos não maioritariamente
de acções, representando os harmonizados cerca de 24,7% desta rubrica e os não
harmonizados 25,9%. O investimento em fundos de investimento imobiliário
representa 12,8% do total dos fundos de investimento e 5% do investimento
total da carteira. 

As Obrigações e papel comercial e os Títulos de dívida pública e equiparados
apresentam, no seu conjunto, um peso de 37,9%, ou seja, ainda inferior ao peso
das Unidades de participação em fundos de investimento. Refira-se que cerca de
35% das obrigações correspondem a obrigações não admitidas à negociação em
bolsa de valores.

5.3.2. Análise por tipo de entidade gestora

Os fundos de pensões são geridos por empresas de seguros e por sociedades
gestoras de fundos de pensões, representando, no entanto, a parte gerida por
empresas de seguros apenas 4% do total da carteira dos fundos de pensões.

Do montante gerido por empresas de seguros, 95% corresponde a fundos de
pensões fechados, sendo essa percentagem de 94% para as sociedades gestoras,
pelo que as diferenças a nível da estrutura da carteira simbolizam diferenças a
nível das estratégias de investimento estabelecidas em conjunto pelas associadas e
pelas entidades gestoras.

As principais diferenças entre uma e outra carteiras resumem-se a um maior
investimento por parte das empresas de seguros em Obrigações e papel comercial
e por contrapartida um menor peso das rubricas Títulos de dívida pública e
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Fundos de pensões
abertos (excluindo PPR/E

e PPA)

Quadro 5.9 Composição dos activos por tipo de fundo de pensões

Fechados PPR/E PPA Rest. Abertos Total

milhões de euros Montante % Montante % Montante % Montante % Montante

Títulos de dívida pública e equiparados 3.473 24,1% 177 41,2% 0 0,0% 45 12,9% 3.696
Obrigações e papel comercial 2.510 17,4% 111 25,8% 0 0,5% 88 25,0% 2.709
Acções e títulos de participação 3.233 22,5% 21 4,9% 16 95,0% 12 3,3% 3.281
Unidades de participação em fundos de investimento 3.275 22,8% 73 17,0% 0 0,0% 143 40,7% 3.491
Terrenos e edifícios 1.628 11,3% 7 1,7% 0 0,0% 3 0,9% 1.638
Depósitos remunerados e certificados de depósito 1.155 8,0% 36 8,5% 1 4,7% 58 16,5% 1.250
Outros activos -886 -6,2% 4 1,0% 0 -0,1% 2 0,6% -880

Total 14.387 100% 430 100% 17 100% 351 100% 15.186

Quadro 5.10 Composição dos activos por tipo de entidade gestora de fundos de pensões

Soc. Gestoras Emp. Seguros Entidades Gestoras

milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 3.582 24,6% 114 18,7% 3.696 24,3%
Obrigações e papel comercial 2.490 17,1% 219 36,0% 2.709 17,8%
Acções e títulos de participação 3.227 22,1% 54 8,9% 3.281 21,6%
Unidades de participação em fundos de investimento 3.354 23,0% 137 22,5% 3.491 23,0%
Terrenos e edifícios 1.603 11,0% 35 5,8% 1.638 10,8%
Depósitos remunerados e certificados de depósito 1.202 8,2% 48 7,9% 1.250 8,2%
Outros activos -880 -6,0% 1 0,2% -880 -5,8%

Total 14.578 100,0% 608 100,0% 15.186 100,0%
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equiparados e Acções e títulos de participação. O investimento em Terrenos e
edifícios é também bastante diferente, consoante os fundos são geridos por
empresas de seguros ou por sociedades gestoras.

Se se analisarem os investimentos de acordo com o sector de actividade das
empresas emitentes das obrigações e acções das carteiras dos fundos de pensões,
verifica-se que existe uma maior dispersão quando comparados com os
investimentos a representar as provisões técnicas das empresas de seguros. No
caso dos fundos de pensões, o investimento em acções e obrigações de empresas
do sector financeiro foi de 51%, estando os outros 49% distribuídos por vários
sectores, dos quais se destacam as empresas de produtos consumíveis, as
empresas do sector de comunicações e as empresas industriais que, no seu
conjunto, somam quase 30%.

5.3.3. Análise da origem geográfica dos activos

À semelhança do efectuado para as empresas de seguros, antes de analisar os
investimentos dos fundos de pensões de acordo com a origem geográfica
proceder-se-á a uma breve análise dos investimentos de acordo com a
nacionalidade da bolsa em que os mesmos estão cotados. Como se pode verificar
no gráfico seguinte, a estrutura varia substancialmente de título para título.

Essencialmente, pode concluir-se que uma grande percentagem das acções das
carteiras dos fundos de pensões são cotadas na bolsa portuguesa, sendo este o
único tipo de investimentos em que tal acontece. Nas obrigações, títulos de dívida
pública e unidades de participação o principal peso é dos títulos admitidos à
negociação em bolsa de outros Estados membros da União Europeia.

Os títulos de dívida pública e as acções apresentam pesos superiores a 90% para
os títulos admitidos à negociação em bolsa de Estado membro da União Europeia
(incluindo Portugal), enquanto essa percentagem decresce para 79% no caso das
unidades de participação e para 55% no caso das obrigações.

Das obrigações que constam das carteiras dos fundos de pensões, cerca de 42%
não estão admitidas à negociação em bolsa de valores.

Quadro 5.11 Investimentos por sector de actividade do emitente

Sector Económico Montante %

Actividades financeiras 3.111 51,0%
Produtos consumíveis 731 12,0%
Comunicações 594 9,7%
Indústria 496 8,1%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 223 3,7%
Asset Backed Securities 117 1,9%
Produção e distribuição de energia 97 1,6%
Materiais básicos 97 1,6%
Mortgage securities 78 1,3%
Outros 554 9,1%

6.098 100,0%
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O peso do investimento no estrangeiro havia registado um acréscimo de apenas
1% em 2003. No entanto, em 2004 esse investimento cresceu de 44,5% para
56,2%, registando-se, assim, uma alteração significativa na estrutura da origem
geográfica dos investimentos.

O investimento no estrangeiro encontra-se bastante disperso em termos de tipos
de investimentos, registando a rubrica de dívida pública o maior peso, com cerca
de 20,3% do total da carteira dos fundos de pensões, e registando as rubricas de
obrigações e unidades de participação valores igualmente elevados, sendo
unicamente inferiores ao peso das acções nacionais.

O quadro da origem geográfica da dívida pública não varia muito dos resultados
apresentados para as bolsas de cotação, uma vez que a dívida pública é
usualmente cotada na bolsa do próprio país. Assim, os títulos de dívida pública de
outros países da União Europeia que não Portugal representam cerca de 81% do
total investido em dívida pública.

No que se refere à distribuição pelos países da União Europeia, refira-se que a
dívida pública alemã apresenta um peso de 36%, mais do dobro da dívida pública
portuguesa. A Espanha e a França, com 15% e 13%, respectivamente, são os dois
países com mais peso a seguir à Alemanha, apesar de apresentarem pesos
inferiores aos da dívida pública portuguesa.
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Gráfico 5.6 Análise por bolsa de cotação - Fundos de pensões

Gráfico 5.7 Origem geográfica dos activos dos fundos de pensões

Investimento em dívida
pública
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O investimento em dívida pública de países de fora da União Europeia também
evidenciou um grande crescimento, apesar de continuar a registar um peso
residual. Saliente-se que, dos 1,6% apresentados por aqueles países, cerca de 1%
respeita a dívida pública norte-americana.

O investimento em obrigações nas carteiras dos fundos de pensões tem, ao longo
dos últimos anos, registado alterações ao nível da origem geográfica das empresas
emitentes. O peso das obrigações emitidas por empresas de países fora da União
Europeia tem crescido nos últimos anos, registando em 2004 um acréscimo de
quase 18 pontos percentuais, continuando, no entanto, com um peso inferior ao
das obrigações emitidas por empresas de países da União Europeia, incluindo ou
não Portugal.

Em termos de países, Portugal continua a ser o principal país de origem das
empresas emitentes de obrigações adquiridas para as carteiras dos fundos de
pensões. Os países de fora da União Europeia que apresentam maior peso são os
EUA e as Ilhas Caimão, ambos com 10%, enquanto de entre os países
pertencentes à União Europeia se destacam a França e a Alemanha, com 8% e
7%, respectivamente.

A queda do peso das obrigações supranacionais, à semelhança do que aconteceu
na análise das empresas de seguros, está relacionada com a reclassificação de
títulos como equiparados a dívida pública em vez de obrigações supranacionais,
como aconteceu nos anos anteriores. Se não fosse esta reclassificação, esta
percentagem seria de 3%, um valor próximo do registado em 2003.

As acções continuam, como já foi referido, a ter um peso nacional muito forte.
Assim, cerca de 69% do investimento em acções corresponde a acções de
empresas nacionais. No entanto, este peso é muito inferior ao registado no ano
2003.

Quadro 5.12 Distribuição geográfica dos investimentos em dívida pública nos fundos de
pensões

2002 2003 2004

Portugal 25,0% 28,3% 17,3%
Outros países da União Europeia 74,2% 71,1% 81,1%
Países fora da União Europeia 0,9% 0,7% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Investimento em dívida
privada

Gráfico 5.8 Distribuição geográfica do investimento em obrigações nos fundos de
pensões

Investimento em acções
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Relativamente à parte investida em acções de empresas de outros países da União
Europeia (cerca de 23%) a mesma encontra-se distribuída por vários países,
destacando-se apenas as empresas espanholas, cujas acções registaram um peso
de 8%.

Saliente-se que do peso apresentado pelas acções de empresas de países de fora
da União Europeia as empresas americanas representam a grande maioria,
registando um peso de 5% do total de 7,8% destes países.

Apesar das características especiais dos mercados dos fundos de investimento e do
grande desenvolvimento deste mercado na Europa, nomeadamente no
Luxemburgo, as carteiras dos fundos de pensões continuam a apresentar um peso
considerável em unidades de participação de fundos de investimento nacionais,
tendo esse peso, inclusive, aumentado de 36,9%, em 2003, para 40,2%, em 2004.

O investimento em fundos de investimento de países de fora da União Europeia
registou igualmente uma grande subida, de cerca de 5 pontos percentuais, à
semelhança do que aconteceu nas obrigações, devido aos fundos de investimento
oriundos dos EUA e das Ilhas Caimão.

A subida destes dois conjuntos geográficos, Portugal e países de fora da União
Europeia, reflectiu-se na diminuição do peso do investimento em fundos de
investimento de outros países da União Europeia, continuando, no entanto, os
fundos de investimento luxemburgueses e irlandeses a registar pesos significativos
na carteira, de 31% e 17%, respectivamente.

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

Investimento em
unidades de participação

em fundos de
investimento

Gráfico 5.9 Distribuição geográfica do investimento em acções nos fundos de pensões

Gráfico 5.10 Distribuição geográfica do investimento em unidades de participação nos
fundos de pensões



117788

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

5.4. Rendibilidade e volatilidade

Nesta secção apresenta-se a análise efectuada à rendibilidade dos fundos de
pensões portugueses durante o ano 2004, bem como à respectiva volatilidade no
que se refere apenas aos fundos abertos. Estas análises basearam-se nos
elementos fornecidos pelas entidades gestoras e, quanto aos fundos abertos, na
informação referente aos valores das unidades de participação que são publicados
no Boletim de Cotações da Euronext Lisboa.

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

Como se pode verificar pelo quadro seguinte, 2004 continuou a ser um ano
bastante positivo para a rendibilidade dos fundos de pensões, tendo-se registado
um valor significativamente acima da taxa de inflação. Nesse ano, a taxa média de
rendibilidade líquida efectiva dos fundos de pensões, ponderada pelo valor de
cada fundo, foi 7,2% (menos 1% do que em 2003). Para os fundos fechados a
rendibilidade foi 7,3% e para os fundos abertos 4,8%.

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

5.4.1. Fundos de pensões fechados

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões fechados foi considerado
cerca de 95% do montante total desses fundos no final de 2004, tendo-se
utilizado a taxa interna de rendibilidade.

Os 161 fundos de pensões fechados utilizados para efeito da análise da
rendibilidade foram agrupados de acordo com as respectivas taxas de
rendibilidade em seis escalões, em que cada um deles contém a seguinte
informação: taxas de rendibilidade máxima, média e mínima e peso do respectivo
escalão no montante total dos fundos fechados. Os resultados dessa análise
constam do gráfico seguinte.

Rendibilidade líquida
efectiva

Quadro 5.13 Taxas de rendibilidade dos fundos de pensões

2002 2003 2004

Total dos fundos de pensões -3,4% 8,2% 7,2%

Fundos de pensões fechados -3,5% 8,3% 7,3%

Fundos de pensões abertos -1,1% 6,0% 4,8%
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Saliente-se que 59 fundos, ou seja, pouco mais de um terço (representando quase
dois terços do montante total) tiveram taxas de rendibilidade entre os 6% e os
9%. A amplitude máxima de taxas de rendibilidade foi 10,6% (13% de taxa
máxima e 2,4% de taxa mínima), o que representa um grande decréscimo face ao
ano 2003, em que o valor foi de 17,5%.

Separando os associados por tipo de actividade económica, há a realçar a
rendibilidade acima dos 8% verificada nos sectores das Comunicações e da
Actividade seguradora.

A taxa média global dos fundos fechados deveu-se às rendibilidades dos fundos
de pensões dos dois sectores de actividade mais representativos do mercado
– Actividade bancária e Comunicações –, bem como do sector da Actividade
seguradora. Atendendo ao peso dos dois sectores com maior quota de mercado,
a média ponderada do mercado, excluindo esses sectores, foi de 6,3% (ao invés
de 7,3%, como se viu anteriormente).
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Gráfico 5.11 Taxas de rendibilidade por escalões

Tipo de actividade
económica dos

associados

Quadro 5.14 Taxa de rendibilidade do mercado de fundos de pensões fechados por tipo de
actividade económica dos associados

Quota de mercado Taxa de rendibilidade

Actividade bancária 67,8% 7,4%
Comunicações 14,4% 8,5%
Produção e distribuição de electricidade, gás e água 7,0% 6,3%
Indústria 3,2% 6,0%
Transportes 0,4% 5,4%
Produção e distribuição de combustíveis 2,6% 6,1%
Actividade seguradora 1,7% 8,4%
Outras actividades financeiras 0,9% 5,6%
Comércio 0,8% 5,3%
Defesa 0,4% 3,7%
Produtos químicos e farmacêuticos 0,5% 6,5%
Actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 0,1% 6,1%
Outros 0,1% 4,7%

100,0% 7,3%
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5.4.2. Fundos de pensões abertos

Para a análise da rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi considerada a
taxa obtida através dos valores mensais das unidades de participação, a partir
dos quais se determinou igualmente a volatilidade dessa taxa, medida pelo
desvio-padrão.

Dos 47 fundos considerados – 22 PPR/E, 5 PPA e 20 outros fundos abertos que
não PPR/E nem PPA –, apenas um não esteve em funcionamento durante a
totalidade do ano 2004. Neste fundo, foram considerados os sete meses
completos de funcionamento, tendo sido efectuada uma extrapolação da
rendibilidade obtida para efeito da presente análise.

A taxa de rendibilidade dos fundos de pensões abertos foi 4,8%, o que manifesta
um bom desempenho da gestão no ano em análise (ainda que 2,5% abaixo da
taxa obtida pelos fundos fechados). Devido a essa rendibilidade e ao facto da
volatilidade ter sido relativamente reduzida (2%), o coeficiente de variação no
mercado dos fundos abertos foi de apenas 0,42.

Como se pode verificar no quadro seguinte, entre os três segmentos considerados
para os fundos abertos sobressai o segmento relativo aos fundos PPA, que obteve
uma rendibilidade anual de 17%. Este valor está intimamente relacionado com a
continuação da recuperação dos mercados accionistas durante 2004, facto que já
tinha ocorrido em 2003.

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, e como seria de
esperar, em 2004 a volatilidade dos fundos PPA foi nitidamente a mais elevada
entre os fundos abertos. Este resultado é expectável e advém do tipo de activos
predominantemente subjacentes, ou seja, activos de risco baseados em valores
accionistas.

Adicionalmente à análise de rendibilidade e de risco (volatilidade) efectuada
isoladamente, é também importante efectuar uma análise conjunta destas duas
medidas, ou seja, analisar a eficiência da gestão. Esta análise é particularmente
relevante pois, à luz da teoria financeira, espera-se que, num mercado eficiente,
exista uma correlação positiva entre a rendibilidade e o risco.

Como se pode concluir pela análise do quadro seguinte, em 2004 verificou-se
uma forte correlação positiva entre estes dois factores para o conjunto do
mercado de fundos de pensões abertos (coeficiente de correlação de 0,87, a que
corresponde um coeficiente de regressão de 0,76, como se pode verificar no
próximo gráfico). Contrariamente, as correlações foram baixas nos segmentos dos
PPR/E e dos outros fundos abertos que não PPR/E nem PPA.

Rendibilidade e risco

Eficiência da gestão

Quadro 5.15 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

2002 2003 2004

Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade Rendibilidade Volatilidade

Todos os fundos de pensões abertos -1,1% 3,3% 6,0% 2,2% 4,8% 2,0%

Fundos de pensões PPR/E 0,4% 2,5% 4,3% 1,9% 3,6% 1,4%

Fundos de pensões PPA -13,9% 16,4% 21,1% 9,4% 17,3% 10,2%

Outros fundos de pensões abertos -2,8% 4,0% 7,5% 2,1% 5,7% 2,4%
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Observando-se a rendibilidade e a volatilidade dos fundos de pensões abertos para
o ano 2004, constata-se que 27% das taxas de rendibilidade mensais foram
negativas. O pior mês foi Maio, onde 38 fundos obtiveram rendibilidades
negativas. O melhor mês, onde não se obteve qualquer rendibilidade negativa
entre o referido universo dos 47 fundos, foi o mês de Dezembro.

O gráfico seguinte ilustra a rendibilidade e a volatilidade de cada fundo de
pensões aberto analisado. A rendibilidade e volatilidade médias ponderadas nos
dois segmentos de mercado dos fundos de pensões abertos, excluindo os PPA,
foram, respectivamente, de 4,5% e de 1,8%.

5.5. Utilização de produtos derivados pelas empresas de
seguros e pelos fundos de pensões

O uso de produtos derivados permite às empresas de seguros e às sociedades
gestoras de fundos de pensões fazerem cobertura de riscos ou simplesmente gerir
de forma mais eficaz as suas carteiras. Ao longo dos últimos anos tem-se
verificado um acréscimo na utilização deste tipo de produtos. Contudo, a lenta
evolução dos valores em causa reflecte igualmente a prudência que a utilização
destes produtos exige.

Nas análises que se seguem deve ter-se em consideração que a informação
utilizada reflecte os contratos que estavam em vigor no final do ano 2004,
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.
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Quadro 5.16 Coeficientes de correlação entre rendibilidade e volatilidade dos fundos de
pensões abertos

2002 2003 2004

Todos os fundos de pensões abertos -0,90 0,69 0,87

Fundos de pensões PPR/E -0,87 0,68 0,33

Fundos de pensões PPA -0,82 0,04 0,84

Outros fundos de pensões abertos -0,89 -0,51 0,25

Gráfico 5.12 Rendibilidade e volatilidade dos fundos de pensões abertos

O mercado de derivados
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5.5.1. Práticas do mercado segurador

O quadro seguinte evidencia o aumento da utilização destes tipo de produtos,
tendo o valor nocional dos mesmos registado um acréscimo de 49% entre 2003 e
2004. Os principais produtos utilizados continuam a ser os swaps sobre taxa de
juro, facto que não é de estranhar se se atender ao peso das obrigações nas
carteiras das empresas de seguros. 

Refira-se ainda que os produtos incluídos em Outros são outros contratos
Over-The-Counter, sendo a sua maioria (aproximadamente 50%) igualmente
contratos de cobertura do risco de taxa de juro.

Apesar da pouca expressão da utilização de futuros e opções padronizados,
destaque-se o crescimento da utilização dos futuros padronizados. 

A reduzida cobertura de risco cambial fica a dever-se, como já se viu
anteriormente, ao facto de o investimento em euros apresentar um peso
significativo nas carteiras das empresas de seguros.

5.5.2. Práticas do mercado de fundos de pensões

O crescimento registado na utilização de produtos derivados nas carteiras de
fundos de pensões é ainda mais relevante do que na carteira das empresas de
seguros. Depois de, em 2003, o valor nocional de produtos derivados ter
apresentado uma quebra, em 2004 o seu valor mais que triplicou. 

O tipo de derivados utilizados é substancialmente diferente das empresas de
seguros uma vez que o principal risco coberto é o risco cambial e não o risco de
taxa de juro. Assim, o principal produto utilizado são os forwards de divisas,
destinando-se principalmente a cobrir o risco relativo à exposição ao dólar
americano.

Quadro 5.17 Volume de transacção por tipo de produto derivado das empresas de seguros

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 12 0,4% 25 0,8% 7 0,1%
Opções padronizadas 14 0,5% 0 0,0% 24 0,5%
Futuros 0 0,0% 37 1,1% 171 3,4%
Swaps de taxa de juro 2.644 93,3% 2.904 87,4% 3.810 76,9%
Swaps de divisas 0 0,0% 8 0,2% 42 0,9%
Forwards de divisas 105 3,7% 55 1,6% 243 4,9%
Outros 59 0,0% 294 8,9% 659 13,3%

Total 2.835 100,0% 3.323 100,0% 4.956 100%

Quadro 5.18 Volume de transacção por tipo de produto derivado dos fundos de pensões

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Swaps de taxa de juro e divisas 0 0,0% 2 0,2% 2 0,1%
Swaps de taxa de juro 5 0,4% 182 19,5% 119 3,6%
Forwards de divisas 1.176 94,4% 514 55,1% 2.365 70,5%
Swaps de divisas 3 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
Futuros 12 1,0% 162 17,3% 808 24,1%
Opções 49 3,9% 74 7,9% 5 0,1%
Outros OTC 0 0,0% 0 0,0% 55 1,6%

Total 1.246 100,0% 934 100,0% 3.355 100%
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5.6. As empresas de seguros e os fundos de pensões
enquanto investidores institucionais

As empresas de seguros e os fundos de pensões têm assumido o seu papel de
investidores institucionais contribuindo para o desenvolvimento do sector
financeiro em Portugal na generalidade e para o desenvolvimento do mercado de
capitais em especial.

A capitalização bolsista do PSI 20, considerando o número de acções admitidas à
negociação na Euronext Lisboa (número base de acções), registou um aumento de
cerca de 21%, tendo o índice PSI Geral valorizado em cerca de 18%.

O investimento dos fundos de pensões em acções que constituíam o PSI 20 no final
do ano 2004 cresceu cerca de 10%, ou seja, abaixo da valorização do índice PSI
Geral, o que evidencia um real desinvestimento nestas acções. Tendência inversa
verifica-se nas carteiras das empresas de seguros, onde as acções de empresas
pertencentes ao PSI 20 no final do ano registaram um crescimento de 93%, quase
que duplicando o seu valor, o que representa um investimento real nestas acções.

Face a estas evoluções, o peso do conjunto das empresas de seguros e dos fundos
de pensões na capitalização bolsista do PSI 20 cresceu ligeiramente, apresentando
em 2004 um valor de 5,8%.

O Governo português estabeleceu como máximo para a emissão de obrigações do
tesouro, certificados de aforro e de bilhetes do tesouro, entre outros títulos de
dívida pública, o valor de 8.000 milhões de euros, não tendo o valor efectivamente
colocado atingido esse valor, ficando-se pelos 6.700 milhões de euros. A
capitalização bolsista dos títulos de dívida pública portuguesa admitidos à
negociação no primeiro mercado da Euronext Lisboa apresentou um decréscimo
de 155 milhões de euros. 

O montante destes títulos detido pelas empresas de seguros e pelos fundos de
pensões apresentou um decréscimo de 25%, tendo o peso relativamente ao total
da capitalização bolsista diminuído de 7,9% para 6%. 

Este decréscimo foi visível tanto nas carteiras das empresas de seguros como nas
carteiras dos fundos de pensões, tendo a diminuição do valor sido de 24% e de
30%, respectivamente. Este facto não surpreende, dada a tendência de um cada
vez maior investimento em dívida pública estrangeira verificada ao longo dos
últimos anos.
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Peso no segmento
accionista

Quadro 5.19 Peso na capitalização bolsista do PSI 20

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Capitalização Bolsista das empresas do PSI 20 33.301 38.764 46.792
Montante detido pelos fundos de pensões 1.465 4,4% 1.857 4,8% 2.041 4,4%
Montante detido pelas empresas de seguros 669 2,0% 346 0,9% 666 1,4%

Total 2.133 6,4% 2.203 5,7% 2.707 5,8%

Peso no segmento da
dívida pública

Quadro 5.20 Peso na dívida pública admitida à negociação

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Dívida pública admitida à negociação na Euronext Lisboa 54.743 56.625 56.470
Montante detido pelos fundos de pensões 874 1,6% 866 1,5% 602 1,1%
Montante detido pelas empresas de seguros 4.719 8,6% 3.622 6,4% 2.760 4,9%

Total 5.593 10,2% 4.488 7,9% 3.362 6,0%
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PPR/E E PPA

6.1. Importância económica dos PPR/E e PPA

Os Planos de Poupança-Reforma (PPR) revelaram-se, desde a sua criação em 1989,
como veículos fundamentais de poupança de médio e longo prazo na economia
portuguesa. Estes produtos têm vindo a desempenhar um papel importante
enquanto veículos de financiamento complementar do benefício de reforma
atribuído pela segurança social, na sua vertente de reforma. Adicionalmente, a
partir de 1999, com a criação dos Planos Poupança Educação (PPE), alargou-se o
mercado à vertente educação, possibilitando o financiamento de formação
técnico-profissional da população.

A legislação aplicável aos regimes dos Planos de Poupança-Reforma/Educação
(PPR/E) foi revista em 2002, tendo em vista a uniformização de um conjunto de
regras, nomeadamente relativamente ao reembolso, transferência e publicação da
composição discriminada dos valores que constituem o seu património. A
legislação veio também alterar as regras de investimento aplicáveis a estes
veículos. Assim, os PPR/E passaram desde então a reger-se por regras comuns,
independentemente de serem financiados através de um contrato de seguro, de
um fundo de pensões ou de um fundo de investimento.

Em termos legislativos, em 2004 foi dado um outro passo significativo com a
publicação da Norma Regulamentar n.º 5/2004-R de 10 de Setembro relativa aos
Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados (ICAE). Esta Norma potenciou a
harmonização e padronização do nível mínimo de prestação de informação nos
ICAE, adoptando-se algumas das boas práticas já prosseguidas pelas empresas de
seguros, por forma a garantir a compreensão efectiva pelos tomadores de seguros
das características, riscos envolvidos e evolução dos produtos subscritos e
fomentar significativamente a transparência do mercado e a concorrência entre os
operadores. Os contratos de seguro relativos a PPR/E em que o risco de
investimento é suportado pelo tomador de seguro são considerados ICAE, pelo
que a referida Norma se deve aplicar aos mesmos.

O ano 2004 ficou ainda marcado pelo anúncio que este seria o último ano de
concessão de benefícios fiscais sobre as contribuições para os PPR/E. A concessão
de benefícios fiscais a estes produtos foi, ao longo da sua vida, sempre apontada
como um dos grandes impulsionadores do seu crescimento.

Em 2004, o número total de participantes cresceu cerca de 15,6%. Tal como em
anos anteriores, o crescimento registado nos fundos de pensões foi bastante
inferior ao crescimento dos restantes veículos de financiamento.

PP
R/

E 
e 

PP
A

6

Enquadramento
legislativo dos PPR/E  

Número de participantes
dos PPR/E 

Quadro 6.1 Taxa de crescimento do número de participantes por tipo de veículo de
financiamento em PPR/E

2001/2002 2002/2003 2003/2004

Seguros de Vida 16,0% 23,2% 15,5%
Fundos de investimento 3,5% 23,7% 21,6%
Fundos de pensões 4,9% 0,9% 0,2%

Total 13,7% 22,0% 15,6%
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Em termos de número absoluto de participantes, pode constatar-se que, em 2004,
cerca de 1,5 milhões de portugueses eram participantes neste tipo de planos de
poupança. Mesmo tendo em consideração que alguns indivíduos terão mais do
que um plano de poupança, não sendo possível eliminar esse efeito, significa que
cerca de 14% do total da população residente projectada para o ano 2005 (com
base nos Censos de 2001 de acordo com o cenário base) usufrui de um plano de
poupança complementar de reforma e/ou de apoio à educação.

Note-se que, de acordo com as mesmas projecções, em 2005 e 2020 a população
residente com idade superior a 65 anos será, respectivamente, cerca de 1,78
milhões e 2,14 milhões. Assim, com base na evolução registada nos últimos anos,
é possível antever que, num prazo relativamente curto, de 10 a 15 anos, uma
percentagem significativa da população possuirá um financiamento individual de
complemento de reforma.

Os Planos de Poupança-Acções (PPA) foram criados há dez anos como um
instrumento de captação de poupança de longo prazo, com o intuito de dinamizar
o mercado de capitais nacional. A concessão de benefícios fiscais a estes produtos
foi, à semelhança dos PPR/E, o motor de incentivo ao investimento nestes
produtos. Estes produtos não sofreram alterações legislativas significativas desde a
sua implementação.

À semelhança do sucedido com os PPR/E, também para estes produtos o ano 2004
ficou marcado pelo anúncio do fim dos benefícios fiscais sobre as entregas.

O anúncio do fim dos benefícios fiscais não teve, no entanto, um impacto
significativo na tendência de redução no número de participantes registada nos
últimos anos. Com efeito, face a 2003, o número de participantes sofreu uma
quebra de 8,8% (11,8% em 2003).

6.2. Evolução dos montantes dos PPR/E e PPA

No que respeita aos montantes afectos a PPR/E, se se considerar o valor dos
fundos de pensões, dos fundos de investimento e dos contratos de seguros PPR/E
(valor das provisões matemáticas e provisões para compromissos de taxa e

Quadro 6.2 Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em PPR/E

2002 2003 2004
Nº % Nº % Nº %

Seguros de Vida 1.005.503 82,6% 1.238.329 83,3% 1.430.668 83,3%
Fundos de investimento 147.543 12,1% 182.576 12,3% 221.975 12,9%
Fundos de pensões 64.593 5,3% 65.146 4,4% 65.277 3,8%

Total 1.217.639 100,0% 1.486.051 100,0% 1.717.920 100,0%

Enquadramento
legislativo dos PPA 

Número de participantes
dos PPA 

Veículos de
financiamento dos PPR/E

Quadro 6.3 Número de participantes por tipo de veículo de financiamento em PPA

2002 2003 2004
Nº % Nº % Nº %

Fundos de investimento 81.716 96,0% 71.850 95,7% 65.636 95,8%
Fundos de pensões 3.443 4,0% 3.267 4,3% 2.861 4,2%
Total 85.159 100,0% 75.117 100,0% 68.497 100,0%
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provisões técnicas de seguros em que o risco de investimento é suportado pelo
tomador de seguro) verifica-se que o valor global destes produtos cresceu cerca de
20% relativamente ao ano anterior. 

Ao invés do sucedido com o número de participantes, foram os contratos de
seguro que registaram a maior taxa de crescimento dos montantes de PPR/E sob
gestão, enquanto os fundos de pensões registaram o crescimento mais modesto.

As taxas de crescimento apresentadas bem como o aumento do número de
participantes revelam a existência de um fluxo líquido positivo (entregas
superiores aos resgates) e não apenas uma valorização da carteira existente.
Refira-se que os prémios de contratos de seguro PPR/E cresceram 14,3% e as
contribuições para fundos de pensões PPR/E cresceram 31,3%. Estas taxas de
crescimento foram significativamente positivas num ano em que a variação da
poupança em Portugal foi de -8,4% de acordo com o Relatório Anual do Banco
de Portugal.

O crescimento significativo dos montantes afectos aos PPR/E tem levado a um
incremento da sua importância na economia nacional. Efectivamente, os 9.323
milhões de euros representavam, no final de 2004, cerca de 7% do Produto
Interno Bruto e 10% do rendimento disponível dos particulares.

As taxas de crescimento registadas durante 2004 vieram contribuir para o
reforço da posição dominante dos seguros de vida. Por sua vez, os fundos de
pensões, ao registarem a taxa de crescimento mais baixa, mantiveram o seu
peso reduzido.

Numa perspectiva histórica, os fundos de pensões têm também registado um
crescimento bastante inferior aos restantes veículos de financiamento, tendo
inclusivamente registado um crescimento negativo no final de 2002. Assim, o seu
peso relativo tem vindo a reduzir-se, situando-se, no final de 2004, pela primeira
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Quadro 6.4 Taxas de crescimento dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de
financiamento

2001/2002 2002/2003 2003/2004

Seguros de Vida 19,2% 11,7% 21,9%
Fundos de investimento * 3,8% 13,1% 18,5%
Fundos de pensões -2,5% 2,7% 4,4%

Total 14,4% 11,4% 20,3%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Quadro 6.5 Evolução dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

milhões de euros 2002 2003 2004

Seguros de Vida 5 200 5 807 7 076
Fundos de investimento * 1 356 1 533 1 817
Fundos de pensões 401 412 430

Total 6 957 7 752 9 323

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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vez, abaixo dos 5%. No extremo oposto encontram-se os seguros de vida que têm
vindo a cimentar a sua posição dominante em torno dos 75%.

Como se pode confirmar pela análise do quadro seguinte, a estrutura do ranking
das empresas de seguros, considerando o valor das provisões matemáticas e
provisões para compromissos de taxa e provisões técnicas de seguros em que o
risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro relativas aos PPR/E
constituídos sob a forma de seguros de vida, apresentou-se semelhante à de
2003. Efectivamente, as 5 maiores entidades mantiveram as suas posições
relativas e não houve alterações significativas nas respectivas quotas de mercado.
A concentração é bastante elevada, visto que as 3 primeiras entidades foram
responsáveis pela gestão de 73,8% do montante total de provisões.

A análise da situação dos montantes dos fundos de pensões é também reveladora
de uma grande concentração do mercado nacional. O quadro seguinte revela que
as 3 maiores sociedades gestoras têm sido responsáveis ao longo dos últimos anos
pela gestão de cerca de 90% do montante total.

Gráfico 6.1 Evolução do peso relativo dos montantes dos PPR/E por tipo de veículo de
financiamento

Concentração no
mercado de PPR/E

Quadro 6.6 Provisões técnicas de seguros PPR/E – Ranking das empresas de seguros

2002 2003 2004

Tranquilidade Vida 28,2% 29,5% 30,3%
Fidelidade Mundial 22,2% 23,5% 22,8%
Ocidental Vida 22,4% 20,5% 20,7%
Império Bonança 7,0% 6,2% 5,1%
Totta Seguros 2,7% 2,8% 3,0%
Axa Vida 3,2% 1,9% 2,9%
Liberty 2,0% 1,8% 1,6%
Zurich Vida * 1,5% 2,0% 1,6%
Açoreana 1,2% 1,6% 1,4%
Outras 10,7% 9,2% 10,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

* Os valores da Zurich Vida em 2002 correspondem à soma da Zurich Life, Eagle Star e DB Vida

Quadro 6.7 Montante dos fundos de pensões PPR/E - Ranking das entidades gestoras

2002 2003 2004

Futuro 57,0% 59,6% 59,1%
Pensõesgere 22,7% 19,6% 18,7%
BBVA Fundos 10,3% 11,6% 12,7%
SGF 2,5% 2,6% 3,7%
BPI Vida 3,9% 3,7% 3,4%
Outras 6,1% 3,0% 2,4%
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Como seria antecipado pela análise dos quadros relativos aos montantes de plano
de poupança geridos pelas empresas de seguros e entidades gestoras, o índice de
Gini mostra igualmente um elevado grau de concentração do mercado.

Os PPA registaram, em 2004, um crescimento agregado de 5,4%, atingindo um
montante total de 433 milhões de euros. Este crescimento não é, no entanto,
indicador de que estes produtos estejam em evolução. Efectivamente, o seu
crescimento fica a dever-se exclusivamente à valorização do mercado accionista, já
que se tem assistido a uma redução no número de participantes e a uma reduzida
renovação da subscrição destes produtos.

Em termos de estrutura do mercado, os fundos de investimento são o veículo
privilegiado, sendo os montantes geridos vinte e cinco vezes superiores aos
montantes alocados aos fundos de pensões.

6.3. Estrutura da carteira dos PPR/E e PPA

As regras de investimento dos PPR/E não sofreram alterações no decorrer de 2004.
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. Esta legislação veio definir novas regras de
composição da carteira, tendo-se, entre outros aspectos, eliminado o limite
mínimo de investimento em dívida pública (anteriormente de 50%) e procedido a
um aumento progressivo do limite máximo permitido em acções de 30% para
45% em 2002, 50% em 2003 e 55% em 2004.

As alterações mais significativas da estrutura de carteiras dos PPR/E ocorreram
durante o ano 2003. Nesse ano houve uma redução na alocação a títulos de dívida
pública e equiparados que foi compensada por um aumento do investimento em
obrigações e papel comercial e outros activos. Esta alteração pode ser justificada
pelas alterações legislativas anteriormente indicadas. Por oposição, em 2004 não
se registaram alterações significativas na estrutura de carteira destes produtos.
Assim, a componente obrigacionista representa mais de 70% do montante total,
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Veículos de
financiamento dos PPA

Regras de investimento
dos PPR/E

Estrutura da carteira dos
PPR/E

Quadro 6.8 Índice de Gini das entidades gestoras dos PPR/E

Índice de Gini

Ano Empresas de Entidades gestoras de
seguros de Vida fundos de pensões PPR/E

2002 0,741 0,784

2003 0,727 0,833

2004 0,715 0,817

Quadro 6.9 Evolução dos montantes e do respectivo peso relativo dos PPA por tipo de veículo de financiamento

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Fundos de investimento* 350 96,2% 395 96,1% 416 96,1%

Fundos de pensões 14 3,8% 16 3,9% 17 3,9%

Total 363 100,0% 411 100,0% 433 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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enquanto a exposição directa e indirecta ao mercado accionista não ultrapassa os
16%.

Os três veículos de financiamento apresentam, como se pode ver pelo quadro
seguinte, algumas diferenças no que diz respeito às respectivas estruturas das
carteiras de investimento. Assim, dos referidos veículos de financiamento, os
fundos de investimento são os que apresentam maior percentagem em Títulos de
dívida pública e Obrigações e papel comercial, com cerca de 77%, estando os
fundos de pensões no extremo oposto, com uma alocação de 67% nestas duas
rubricas. Saliente-se, no entanto, a preferência dos fundos de investimento pela
dívida privada, ao contrário dos fundos de pensões e dos seguros de vida, que
optam preferencialmente pelo investimento em dívida pública.

Os seguros de vida são, por sua vez, o veículo de financiamento com a exposição
mais elevada a acções e títulos de participação, com 6,6%.

No que diz respeito a alterações na estrutura de carteira destes produtos ao longo
de 2004, os três veículos de financiamento apresentam algumas diferenças. A
carteira dos seguros de vida registou como alteração mais significativa a
diminuição do peso da rubrica de Obrigações e papel comercial de 33,1% para
30,5%, em detrimento do crescimento da rubrica de Outros activos. Na carteira
dos fundos de pensões assistiu-se a uma ligeira transferência de investimento da
dívida pública (diminuição de 4 pontos percentuais) para a dívida privada
(aumento de 3,3 pontos percentuais). Já na carteira dos fundos de investimento a
principal alteração foi o crescimento de 7,2% para 12% da rubrica de Unidades
de participação em fundos de investimento em detrimento da diminuição da
rubrica de Outros activos.

Análise por veículo de
investimento dos PPR/E

Quadro 6.10 Estrutura da carteira de investimentos dos PPR/E

2002 2003 2004
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 3.509 51,7% 3.130 39,7% 3.636 38,8%

Obrigações e papel comercial 1.705 25,1% 2.762 35,0% 3.147 33,6%

Acções e títulos de participação 358 5,3% 426 5,4% 546 5,8%

Unidades de participação 
em fundos de investimento 434 6,4% 788 10,0% 939 10,0%

Outros activos 778 11,5% 776 9,8% 1.094 11,7%

Total 6.784 100,0% 7.883 100,0% 9.362 100,0%

Quadro 6.11 Estrutura da carteira de investimentos dos PPR/E por tipo de veículo de financiamento

Seguros de Vida Fundos de Pensões Fundos de investimento*
milhões de euros Montante % Montante % Montante %

Títulos de dívida pública e equiparados 2.933 41,2% 177 41,2% 525 28,9%
Obrigações e papel comercial 2.167 30,5% 111 25,8% 869 47,8%
Acções e títulos de participação 469 6,6% 21 4,9% 56 3,1%
Unidades de participação 
em fundos de investimento 647 9,1% 73 17,0% 219 12,0%
Outros activos 898 12,6% 48 11,1% 148 8,2%

Total 7.115 100,0% 430 100,0% 1.817 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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A estrutura de carteira dos PPA está, naturalmente, condicionada pela legislação
aplicável a estes produtos, em particular, a exigência de um investimento mínimo
de 75% do valor global do fundos em acções e títulos de participação cotados em
bolsa de valores nacionais e em unidades de participação em fundos de
investimento mobiliário cujo património seja constituído por um mínimo de 50%
de acções cotadas em bolsa de valores nacional, devendo a rubrica de acções e
títulos de participação cotados em bolsa de valores nacional representar, no
mínimo, dois terços do valor total das duas rubricas.

O quadro anterior revela que ambos os veículos de investimento têm privilegiado
o investimento directo em acções, pelo que o investimento em Unidades de
participação em fundos de investimento é quase nulo. Numa perspectiva histórica,
tem-se assistido a um aumento da exposição a acções e unidades de participação,
enquanto o investimento noutros activos tem registado uma redução significativa,
de 20,6% em 2002 para 16% em 2003 e para 9,3% em 2004.
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Regras de investimento
dos PPA

Estrutura da carteira dos
PPA

Quadro 6.12 Estrutura da carteira de investimentos dos PPA por tipo de veículo de
financiamento

Fundos de pensões Fundos de investimento *

milhões de euros Montante % Montante %

Acções e títulos de participação 16,0 95,0% 376,3 90,5%

Unidades de participação em 
fundos de investimento 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Outros activos 0,8 5,0% 39,5 9,5%

Total 16,9 100,0% 415,8 100,0%

* Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
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ESTUDOS ESPECÍFICOS

Caracterização da actividade de mediação de seguros

O sector da mediação de seguros encontra-se numa fase de alterações estruturais.
De facto, à pressão dos diversos agentes do mercado no sentido de uma maior
especialização e profissionalização da actividade da mediação – quer pela
existência de uma maior “cultura do seguro” e, consequentemente, de um
consumidor de seguros mais consciente e informado, quer pela crescente
complexidade dos contratos, que se tem evidenciado principalmente na área dos
produtos de forte componente financeira – junta-se a alteração do regime jurídico
deste tipo de actividade, de acordo com a necessária transposição para o
ordenamento jurídico nacional da Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro de 2002.

Entendeu-se, assim, que seria de grande utilidade levar a cabo, neste momento,
uma análise mais detalhada do mercado de mediação português.

Para além de uma caracterização global do mercado – não só no que se refere aos
mediadores já existentes, mas também, através de uma análise dos principais
indicadores que decorrem do tratamento estatístico dos resultados dos exames a
que os candidatos a mediadores se sujeitam –, procurar-se-á tratar a evolução
verificada a nível nacional e no conjunto dos principais distritos, assim como as
principais tendências constatadas por categorias de mediadores.

Finalmente, e através do tratamento da informação remetida ao Instituto de
Seguros de Portugal (ISP), e tornada pública mediante depósito dos documentos
de prestação de contas, far-se-á também uma caracterização dos principais
indicadores económicos e financeiros dos mediadores pessoas colectivas, i.e.,
corretores e agentes de seguros.

1. O papel dos mediadores no mercado segurador

A distribuição, na actividade seguradora, pode ser feita de várias formas, sendo a
mais habitual a que se fundamenta na utilização de mediadores de seguro, os
quais servem de ligação entre as empresas de seguros que disponibilizam uma
série de produtos e os consumidores que procuram cobertura para os riscos aos
quais entendem estar mais expostos.

Tratando-se de profissionais com conhecimentos na área da actividade
seguradora, em geral, e na área contratual, em particular, os mediadores
desempenham assim um papel preponderante no mercado, o qual pode ser
sistematizado, do ponto de vista teórico, nos seguintes pontos essenciais:

• Os mediadores aportam práticas de marketing inovadoras, as quais
aprofundam e alargam o mercado, desenvolvendo nos consumidores a
consciência da importância de proteger a sua integridade física e/ou o seu
património.

• No âmbito da divulgação de informação, os mediadores disponibilizam aos
seus clientes os elementos necessários para que estes tomem decisões
equilibradas, com base quer nas suas necessidades específicas, quer no
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clausulado e na tarifação adoptados pelas empresas de seguros com quem
trabalham.

À partida, a existência de consumidores bem informados favorecerá a
disponibilização pelo mercado segurador de diversos produtos adaptados às
necessidades daqueles a preços competitivos, atingindo-se assim um maior
nível de concorrência.

Por outro lado, na área das suas relações com as empresas de seguros, a
disponibilização de informação relativa às colocações de contratos, às tarifas e
à sua própria experiência na área da regularização de sinistros poderá facilitar
o desenvolvimento de novos produtos e/ou o aperfeiçoamento dos já
existentes, bem como a exploração de novos nichos de mercado.

• Os mediadores que se relacionam com várias empresas de seguros
desempenham também um papel importante na área da dispersão das
carteiras, criando condições para que os riscos inerentes aos seus clientes e a
zona geográfica em que aqueles se situam sejam mais variadas.

Para além disso, o mediador de seguros constitui, em grande parte dos casos,
o primeiro filtro que potencia o cumprimento das políticas de subscrição em
vigor, em cada momento, para cada empresa de seguros.

• No que se refere a um dos principais objectivos do mercado segurador, os
mediadores de seguros podem favorecer a redução de custos – por exemplo,
através de uma implantação geográfica que as empresas de seguros teriam
dificuldade em atingir –, situação com impacto não só ao nível da empresa de
seguros mas da economia em geral.

• O mediador presta um serviço mais personalizado do que aquele que seria
prestado pela empresa de seguros: em alguns casos existe uma relação entre
o mediador e o seu cliente que ultrapassa a mera relação comercial.

O desenvolvimento de uma relação entre mediador e o seu cliente é mesmo
essencial, já que para propor os produtos e serviços mais adequados às
necessidades daquele o mediador tem de conhecer bem o perfil de risco do
seu cliente.

• Alguns mediadores desempenham, de uma forma integrada, um papel
essencial na gestão global dos riscos assumidos pelos seus clientes, auxiliando-os
na avaliação da exposição aos riscos, na implementação de medidas que
contribuem para a sua mitigação, na identificação e aquisição de protecção via
mercado segurador e, finalmente, na gestão de sinistros que possam ocorrer.

2. Caracterização global do mercado

Para uma correcta avaliação do mercado da mediação de seguros em Portugal
torna-se essencial proceder à sua caracterização, ainda que de uma forma global,
a qual, todavia, não se deve limitar à abordagem dos indicadores mais relevantes.

Deste modo, a primeira parte do presente ponto dedica-se ao enquadramento
regulamentar aplicável.
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2.1. Enquadramento regulamentar

O mercado da mediação de seguros encontra-se actualmente enquadrado pelo
Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, e pelo normativo que o regulamenta
de forma específica, nomeadamente as Normas n.os 17/94-R, de 6 de Dezembro,
e 14/2001-R, de 22 de Novembro.

Assim, e nos termos da legislação nacional, existem três categorias de mediadores:

• O agente de seguros é o mediador que exerce a sua actividade apresentando,
propondo e preparando a celebração de contratos, podendo celebrá-los em
nome e por conta da empresa de seguros, prestando assistência a esses
mesmos contratos, podendo intervir, a pedido daquela, na regularização de
sinistros.

O agente pode exercer a sua actividade junto de uma ou mais empresas de
seguros, bem como colocar contratos nestas empresas através de corretores
de seguros.

• O angariador de seguros é o mediador que, sendo trabalhador de seguros,
exerce a sua actividade apresentando, propondo e preparando a celebração de
contratos, prestando assistência a esses mesmos contratos.

• Finalmente, o corretor de seguros é o mediador que estabelece a ligação entre
os tomadores e as empresas de seguros (que escolhe livremente), prepara a
celebração de contratos, presta assistência a esses mesmos contratos e pode
exercer funções de consultadoria em matéria de seguros junto dos tomadores,
bem como realizar estudos ou emitir pareceres técnicos sobre seguros.

O corretor pode exercer a sua actividade directamente ou por intermédio de
agentes de seguros ou de angariadores, podendo também celebrar contratos
em nome e por conta da empresa de seguros.

O acesso ao mercado faz-se de forma diferente para as pessoas singulares e
colectivas e de acordo com a respectiva categoria.

Assim, a inscrição de pessoas singulares como mediadores de seguros, na
categoria de agentes, deve ser proposta ao ISP por uma empresa de seguros ou
corretor que lhe tenha ministrado a formação básica de mediador. Por sua vez, a
inscrição de trabalhadores de seguros, no activo ou na situação de pré-reforma,
apenas pode ser proposta pela respectiva entidade patronal para a categoria de
angariadores de seguros.

Num caso ou noutro, deve ser indicado se o candidato pretende exercer a
mediação no âmbito do ramo Vida, dos ramos Não Vida ou de ambos.

Quando a empresa de seguros ou o corretor propõem o candidato ao ISP, ou
quando iniciam a sua formação, podem solicitar a sua inscrição como agente
provisório, qualificação que permite a atribuição de comissões.

Os candidatos serão submetidos a provas, de diferente incidência de matérias
consoante o âmbito de actividade que pretendam exercer, e cujas regras básicas
de funcionamento constam do ponto 3 deste estudo.
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A inscrição como corretor de seguros apenas pode ser considerada em relação a
mediadores que tenham obtido no ISP a qualificação de agentes há pelo menos
quatro anos. Aquela inscrição depende da estrutura da carteira de seguros, em
termos de segurados e de riscos, com predominância, no caso de exercer a
mediação no âmbito dos seguros dos ramos Não Vida, da cobertura de riscos
industriais, e do respectivo currículo profissional.

É ainda exigida a cumulação dos seguintes requisitos:

• organização técnica, comercial e administrativa própria, bem como estrutura
económico-financeira adequada;

• não ter sido aplicada, nos dois anos transactos à data do pedido, qualquer
sanção pelo ISP.

Já a inscrição das pessoas colectivas, como agentes de seguros, apenas pode ser
proposta ao ISP desde que preencham cumulativamente os requisitos exigidos no
Art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, designadamente, os
seguintes:

• provar a viabilidade económica da sociedade;

• estar constituída sob a égide da lei portuguesa, sob forma de sociedade por
quotas ou anónima, devendo, neste caso, as acções ser nominativas12;

• ter por objecto social exclusivo a mediação de seguros;

• a maioria do capital social pertencer a pessoas singulares ou colectivas
nacionais de Portugal ou de outro Estado membro da União Europeia;

• a maioria dos seus administradores ou gerentes ser de nacionalidade
portuguesa ou de outro Estado membro da União Europeia;

• pelo menos um dos seus administradores ou gerentes encontrar-se inscrito
como mediador em relação à actividade que a pessoa colectiva pretenda exercer;

• ter ao seu serviço, pelo menos, um trabalhador dos serviços técnico-administrativos
ou comerciais a tempo inteiro, o qual poderá ser dispensado desde que a
sociedade comprove devidamente que os seus administradores ou gerentes
podem suprir as necessidades inerentes ao normal e pleno funcionamento da
sociedade;

• nenhum dos seus administradores ou gerentes ser trabalhador de seguros, no
activo ou na situação de pré-reforma, ou, ainda, gestor ou mandatário geral
de uma seguradora;

• nenhum dos seus sócios ser trabalhador de uma seguradora no activo ou na
situação de pré-reforma.

Por seu turno, a inscrição como corretor apenas é considerada em relação a
agentes pessoas colectivas que tenham obtido essa qualificação há pelo menos
quatro anos e depende também do preenchimento das condições elencadas para
os corretores pessoas singulares.

12 Podem, igualmente, ser propostas as inscrições de cooperativas de utentes de serviços legalmente constituídas, sendo-
lhes aplicável com as necessárias adaptações, o mesmo regime de inscrição, na medida em que o respectivo objecto seja
exclusivamente o da mediação de seguros.
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Podem ainda inscrever-se como corretores as pessoas colectivas constituídas sob a
égide da lei portuguesa, cujo capital social seja única e exclusivamente detido por
corretores sediados em Portugal ou noutro Estado membro da União Europeia e
desde que cumpram condições equivalentes às exigidas aos restantes corretores
pessoas colectivas.

2.2. Caracterização dos mediadores

Como se pode verificar no Gráfico 7.1, e passando à análise da realidade do
mercado de mediação nacional, a categoria predominante é a do agente de
seguros, existindo, no final de 2004, 28.663 agentes pessoas singulares nacionais
e 1.053 agentes pessoas colectivas.

Todavia, tem sido evidente a tendência de redução do número de mediadores que
se tem vindo a verificar desde 1998, e que se manteve em 2004, observando-se
um decréscimo de 39.680 para 38.814, valor que compara com os 41.962
mediadores que existiam em 1998 (evolução correspondente a uma taxa média
anual de redução de 1,3%).

Os agentes singulares não exclusivos e os angariadores continuam a apresentar
uma tendência de ligeira descida (taxa média anual, respectivamente, de 3,8% e
3%, pela mesma ordem, para o período 2002-2004), enquanto os restantes
mantiveram a tendência de crescimento. De entre estes merece especial destaque
a taxa de crescimento anual de 9,9% verificada nos agentes pessoas colectivas.

Espera-se que este panorama seja porventura ainda mais acentuado quando as
disposições da nova Directiva aplicável à mediação de seguros entrarem em vigor.

Para uma análise da implantação geográfica, poderá ser encontrada no Gráfico
7.2 informação do número de mediadores por distrito/Região Autónoma, a qual é
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Distribuição geográfica

Gráfico 7.1 Número de mediadores
Por categoria, 2002-2004
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directamente confrontada com o respectivo número de habitantes. É importante
ressalvar que, para este efeito, como para qualquer outro em que se indique o
número de habitantes, foi utilizada a informação recolhida pelo Instituto Nacional
de Estatística no âmbito do XVI Recenseamento Geral da População, em 2001.

A este nível, verifica-se uma nítida predominância dos distritos da zona litoral,
representando o conjunto Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga 65,2% dos
mediadores, face a 60,4% da população residente. Merecem especial destaque
Lisboa, que constitui o distrito que apresenta a mais reduzida proporção habitante
por mediador (202,1), seguido de Évora (215,7) e Leiria (253,7).

Em situação inversa destacam-se as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,
com 636,2 e 606,5 habitantes por mediador, respectivamente, e, ainda, o distrito
de Viseu, com 344,3.

Se se considerar o território nacional como um todo, verifica-se uma média de
267,2 habitantes por mediador de seguro.

O principal objectivo deste indicador prende-se com a análise da implantação
territorial versus a densidade populacional que se verifica em cada distrito. Nos
Gráficos 7.10 e 7.11 poderá, todavia, ser encontrada informação mais detalhada
quanto à categoria de mediador presente em cada zona geográfica, numa análise
integrada com o tipo de comissões predominantes.

Tendo em consideração os elementos subjacentes ao Gráfico 7.3, no âmbito do
relacionamento dos mediadores com as empresas de seguros, ou com corretores,
verifica-se que, em 2004, mais de metade (51,7%) dos mediadores trabalhava
com entre 2 e 5 empresas, 28,1% com menos de 2 e 14,7% com de 6 a 10
empresas. Apenas uma parte muito pouco significativa trabalha com mais de 10
empresas: 4,7% dos mediadores trabalhavam com entre 11 e 20 empresas e
somente 0,8% com mais de 20 empresas.

Neste particular verifica-se alguma estabilidade, embora também se vislumbre
alguma tendência para um aumento da proporção dos mediadores que trabalha
com menos de 2 empresas, por contraponto com aqueles que se relacionam

Gráfico 7.2 Número de mediadores
Por distrito/Região Autónoma, 2004

Relacionamento com as
empresas de

seguros/corretores 
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comercialmente com de 2 a 5. Em 1998, por exemplo, 57,2% dos mediadores
relacionavam-se com entre 2 e 5 empresas, 25,7% com menos de 2 e 13,5% com
de 6 a 10 empresas. Apenas 3,6% dos mediadores se relacionava com mais de 10
entidades.

Passando à análise de uma outra dimensão, o Gráfico 7.4 retrata a distribuição
etária dos mediadores pessoas singulares, tendo sido construída uma classe para
cada idade, com excepção dos indivíduos com 80 anos ou mais, que estão
reunidos numa única classe.

Em 2004, a idade média era de 50,5 anos, embora seja visível uma concentração
mais acentuada nas classes correspondentes às idades de 28 a 65 anos, que
englobam 80% dos mediadores presentes no mercado português.
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Gráfico 7.3 Relacionamento com as empresas de seguros/corretores
1998-2004

Gráfico 7.4 Estrutura etária dos mediadores pessoas singulares
2004

Distribuição etária 
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Considerando que a idade média calculada sobre a estrutura etária dos
mediadores era de 49,9 anos em 2000 e de 50,1 anos em 2002, pode concluir-se
que têm entrado no mercado mediadores de classes etárias mais jovens, embora
não em número suficiente para manter a referida idade média: de 2000 para 2002
recuperou-se, em média, 1,8 anos13, e de 2002 para 2004 um pouco menos, 1,6
anos.

Se se recuar mais um pouco, e considerando os registos relativos a 1997, os quais
apontam para uma idade média de 49,1 anos, pode constatar-se um
rejuvenescimento médio, em termos relativos, ainda mais significativo, cerca de
5,6 anos até 2004.

Apesar deste rejuvenescimento relativo, a idade média dos mediadores pessoas
singulares é muito elevada e tem vindo a aumentar.

Por outro lado, o Gráfico 7.5 possui informação relativa à dispersão dos
mediadores pelas diversas classes de comissão, tendo-se optado pela análise de
períodos suficientemente afastados no tempo que pudessem permitir uma
avaliação da tendência estrutural, ou seja, 1996 (naturalmente com prévia
conversão para o euro), 2000 e 2004.

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

Como se pode verificar, não existe uma alteração significativa do padrão de
dispersão deste indicador ao longo deste longo período de tempo, sendo visível

Estratificação do nível de
comissionamento 

Gráfico 7.5 Classes de comissões anuais
1996, 2000 e 2004

13 Estes cálculos baseiam-se num cenário as if, considerando a existência de uma população estacionária: por exemplo,
apesar de terem decorrido 2 anos de calendário entre 2000 e 2002, a idade média dos mediadores pessoas singulares
apenas cresceu 0,2 anos (de 49,9 para 50,1 anos), o que implica um rejuvenescimento, em termos relativos, equivalente ao
valor da diferença entre estes indicadores, 1,8 anos.
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uma pronunciada concentração (48,6% em 1996, 45,8% em 2000 e 49% em
2004) nas três primeiras classes, as quais correspondem a comissões anuais
inferiores a 1.000 euros.

É de referir também um valor significativo dos mediadores com comissões situadas
entre 5 e 10 mil euros, cerca de 9% nos três períodos em análise, embora esta
situação também decorra, naturalmente, da maior amplitude do intervalo em
causa.

Por outro lado, apenas uma proporção relativamente reduzida dos mediadores,
embora crescente (10,1% em 1996, 14,5% em 2000 e 16,1% em 2004), aufere
comissões superiores a 10 mil euros anuais.

Finalmente, uma referência aos diferentes níveis de comissionamento – comissões
de mediação e corretagem nos principais grupos de ramos, ramos e modalidades
de seguro, a partir da análise dos Gráficos 7.6 e 7.7, construídos a partir das
contas técnicas enviadas pelas empresas de seguro.

No âmbito do conjunto dos ramos Não Vida foram seleccionados os seguros de
Acidentes de Trabalho, Doença, Automóvel, Incêndio e Outros Danos e
Responsabilidade Civil Geral que, no seu conjunto, dominam a actividade naquele
segmento de negócio.

Verifica-se que a modalidade Acidentes de Trabalho apresenta a maior taxa média
de comissionamento, 9,2% em 2004. Por outro lado, os seguros de Incêndio e
Outros Danos e Automóvel e o ramo Responsabilidade Civil geral apresentam um
nível intermédio, 8,1%, 8% e 7,5%, pela mesma ordem.

O ramo Doença apresentava em 2004 o mais baixo nível de comissionamento,
apenas 4,9%.
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Gráfico 7.6 Nível médio de comissionamento nos principais seguros Não Vida
2003 e 2004
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No âmbito do ramo Vida, e utilizando o mesmo critério, foram seleccionadas as
Operações de Capitalização e diferenciados os Seguros Ligados e Não Ligados. A
análise do comissionamento neste segmento deverá ter em atenção, todavia, o
papel do sector bancário ao nível da sua distribuição.

Considerando esta ressalva, e como se pode constatar a partir do Gráfico 7.7, o
nível de comissionamento é marcadamente inferior ao que se verifica no
segmento Não Vida. Dentro do ramo Vida merece referência o nível médio de
comissionamento verificado em 2004 nos Seguros Não Ligados, 1,2%, valor que
compara com 0,8% observado nos Seguros Ligados.

Nas Operações de Capitalização o nível médio de comissionamento foi de 0,04%
em 2004.

2.3. Canais de distribuição e meios de pagamento utilizados

Ao nível da comercialização de produtos de seguros, e de acordo com dados da
Associação Portuguesa de Seguradores (APS), os denominados canais novos e os
canais tradicionais são actualmente utilizados de forma relativamente equilibrada
(54,5% e 45,5%, respectivamente, face a 52,2% e 47,8%, pela mesma ordem,
em 2003). No entanto, quando analisados de um ponto de vista de segmentação,
constata-se que existe uma grande disparidade nessa distribuição.

Com efeito, se, por um lado, no ramo Vida são os canais novos aqueles que têm
um maior peso, no caso dos ramos Não Vida continuam a ser os canais tradicionais
aqueles que, maioritariamente, garantem a distribuição deste tipo de seguros.
Assim, e de acordo com a mesma fonte, tem-se actualmente que os canais novos
representam 83,1% da distribuição da produção do ramo Vida (mais 0,9% que
em 2003), enquanto no que se refere aos ramos Não Vida os canais tradicionais
continuam a ser responsáveis por cerca de 87,7% da produção (mais 0,1% que o
verificado em 2003).

No ramo Vida, tendo em conta a importância que os produtos financeiros cada
vez mais assumem, a rede bancária continua a ser o canal de distribuição mais

Gráfico 7.7 Nível médio de comissionamento nos principais seguros do ramo Vida
2003 e 2004

Canais de distribuição 
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relevante, representando mais de 80% da produção (com um peso ligeiramente
maior nos seguros de grupo, 81,1%, do que nas apólices individuais, 80,6%), a
níveis equiparados aos que se verificaram em 2003.

Os mediadores, mesmo vindo a reduzir a sua importância na comercialização dos
seguros de Vida, são ainda responsáveis por cerca de 12,5% da produção (menos
1,6% que em 2003), percentagem que é, no entanto, mais elevada no âmbito
mais restrito dos seguros tradicionais (37,1%, face a 41,2% no ano anterior). De
facto, no que se refere aos seguros de forte componente financeira constata-se
que 87,8% do volume de prémios é efectuado através da rede bancária.

Relativamente aos ramos Não Vida, não se verificaram alterações na utilização das
redes de distribuição, continuando os mediadores a ser responsáveis por 77,6%
da produção (apenas mais 0,1% do que em 2003).

Ainda no âmbito dos ramos Não Vida, e no que se refere aos novos canais, refira-se
a rede bancária que, na comercialização de seguros Multi-riscos (associados a
empréstimos bancários), representa 21,6% da produção (contra 18,7% no ano
anterior) e o telefone que, ainda que lentamente, continua a ver aumentada a sua
importância na comercialização do seguro automóvel (2,2% da produção, face a
1,9% em 2003).

Face a este panorama, constata-se que a evolução das estratégias de
bancassurance e o seu peso crescente não têm afectado de forma significativa os
principais objectivos que os canais mais tradicionais (e que para além dos
mediadores de seguros contempla também a subscrição directa aos balcões das
empresas de seguros) têm redefinido ao longo do processo de adaptação a uma
nova realidade.

Os mediadores de seguros complementam a oferta feita através da banca, já que
a sua mais-valia técnica ao nível dos negócios Não Vida – e, de forma menos
declarada, dos produtos tradicionais de vida-risco – dificilmente encontrará
paralelo na actividade bancária, que manifesta naturalmente uma maior afinidade
com os produtos de forte componente financeira habitualmente explorados no
ramo Vida.

Para além disso, parece existir uma filosofia distinta ao nível do acompanhamento
do cliente nas áreas da banca e da actividade seguradora, ainda mais evidente,
precisamente, na área Não Vida: enquanto a banca procura construir soluções
– como o homebanking ou o alargamento progressivo das operações disponíveis
na rede de ATM – que apenas exijam ao cliente que se desloque muito
pontualmente à agência em que possui as suas contas sediadas, na área
seguradora, para além de um maior grau de acompanhamento pessoal e da
necessária assistência pós-venda ao contrato, uma eficaz gestão de sinistros exige
um tipo de conhecimentos que, em regra, não fará parte do núcleo de
competências de um colaborador do sector bancário.

Estes motivos, de entre os quais sobressairão, porventura, os relacionados com a
qualidade na área da gestão de sinistros, explicam que os canais tradicionais
continuem a ser absolutamente determinantes na distribuição de seguros da área
Não Vida.

Por outro lado, na óptica da cobrança dos prémios, e ainda de acordo com a
informação disponibilizada pela APS, tem-se vindo a assistir ao longo dos últimos

Es
tu

do
s 

Es
pe

cí
fic

os

Meios de pagamento 



220088

Es
tu

do
s 

Es
pe

cí
fic

os

anos ao crescimento da importância dos chamados canais novos (débito em conta
bancária, balcões dos CTT e Multibanco), em detrimento dos canais tradicionais
(balcões das empresas de seguros e mediadores), sendo, actualmente, essa
proporção de 59,2% para os primeiros e 40,8% para os segundos (56,8% e
43,2% em 2003).

Contudo, também aqui continuam a existir grandes disparidades entre os ramos
Vida e Não Vida no que respeita à utilização desses canais. Assim, enquanto no
primeiro caso apenas 16,1% dos prémios continuam a ser cobrados através dos
canais tradicionais (mais 0,1% do que em 2003), no que se refere à área Não Vida
estes continuam a ser os mais utilizados, sendo responsáveis pela cobrança de
76,4% da produção (78,5% no ano anterior).

Ainda em relação ao ramo Vida, o meio mais utilizado continua a ser o débito em
conta bancária (81,2%), o que certamente está associado ao facto de estes
produtos, essencialmente de cariz financeiro, serem normalmente
transaccionados aos balcões dos bancos. Por outro lado, e no que se refere aos
canais tradicionais, os mediadores têm vindo, gradualmente, a ver reduzido o seu
papel na cobrança de prémios do ramo Vida, representando agora apenas 1% do
total de prémios cobrados neste ramo.

Pelo contrário, e no que respeita ao universo dos ramos Não Vida, são os
mediadores que continuam a assumir o papel preponderante, representando
57,1% do total de prémios cobrados, ainda assim menos 1,4% do que em 2003.
Nesta área de negócio, e relativamente aos novos canais, o débito em conta
bancária é, à semelhança do que se passa no caso dos seguros de Vida, o meio
mais utilizado (13,8%, mais 0,7% do que em 2003), sendo igualmente de referir
a importância crescente do pagamento por Multibanco (8,8%, superior em 1,6%
relativamente ao verificado no ano anterior).

Da análise por ramos, parece ser de referir a relevância da rede bancária, quer no
que se refere ao ramo Doença, quer aos seguros Multi-riscos (representando
33,5% e 27,6% da produção, respectivamente), assim como o crescimento da
utilização do Multibanco no pagamento do seguro automóvel (responsável agora
por 14,9% dos prémios cobrados, mais 2,3% do que em 2003).

Analisadas as características do mercado português, quer ao nível da distribuição,
quer dos canais de cobrança utilizados, poderá ser útil proceder a uma
comparação, ainda que breve, com a realidade verificada em vários países,
embora apenas ao nível da distribuição, tendo-se escolhido precisamente aqueles
para os quais o CEA (Comité Européen des Assurances) possui elementos
estatísticos relevantes relativamente ao último período disponível (2003).

O Gráfico 7.8 possui informação relativa ao ramo Vida, ordenado de forma
crescente em função do peso dos canais tradicionais, estando neste contemplados
os empregados de empresas de seguros14, os agentes e os corretores.

Da análise da informação disponível pode constatar-se que, no âmbito desta
amostra, Portugal é aquele em que o peso dos canais novos é mais preponderante
na distribuição relativa a Vida, a par da Espanha e da Bélgica (esta última com
dados relativos a 2002).

Distribuição de seguros a
nível internacional 

14 A designação de "empregados de empresas de seguros" consta da informação disponibilizada pelo CEA, devendo
corresponder à subscrição de contratos de seguro directamente aos balcões das empresas de seguros.
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Por outro lado, nos mercados do Reino Unido, da Polónia e da Eslováquia os canais
de mediação ditos tradicionais continuam a dominar mesmo na distribuição deste
segmento de negócio. Se no caso da Polónia e da Eslováquia tal poderá dever-se
a um mercado segurador ainda longe da maturidade, já no mercado britânico este
perfil de distribuição prende-se com razões históricas, já que o desenvolvimento
do seu mercado segurador sempre foi fortemente condicionado pela evolução do
negócio de corretagem.

Es
tu

do
s 

Es
pe

cí
fic

os

Gráfico 7.8 Canais de distribuição da produção Vida
2003

Fonte: European Insurance in Figures 2004 (CEA)

Gráfico 7.9 Canais de distribuição da produção Não Vida
2003

Fonte: European Insurance in Figures 2004 (CEA)
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Por sua vez, o Gráfico 7.9 apresenta idêntica informação para o negócio Não Vida,
que difere substancialmente do panorama agora analisado. De facto, a mancha
que representa os canais tradicionais é claramente predominante, apenas não
atingindo um nível de distribuição equivalente a três quartos da produção na
Espanha (69%) e na Bélgica (73,7%, ainda relativamente a 2002). A este cenário
não serão naturalmente alheias as condicionantes atrás referidas para o mercado
português.

Do outro lado do gráfico verifica-se que em países como a Polónia, a Itália e a
Eslováquia a distribuição de negócios Não Vida através de canais novos é apenas
marginal (valores sempre abaixo de 1,6%).

Portugal encontra-se sensivelmente a meio da amostra.

3. Análise dos principais resultados relativos aos exames dos
candidatos

Apesar da informação analisada anteriormente, a caracterização de determinados
indicadores ligados aos mediadores singulares pode encerrar, em alguns casos,
algumas dificuldades. Assim, procurou-se utilizar os elementos recolhidos no
âmbito da candidatura ao exercício da actividade, inclusivamente na realização do
exame respectivo, na procura de caracterização do perfil dos mediadores que mais
recentemente têm começado a operar no mercado.

De facto, e como já foi referido, qualquer pessoa que queira desempenhar a
actividade de mediação terá de obter aprovação num exame realizado no ISP,
sendo este requisito exigido separadamente para as áreas Vida e Não Vida.

A submissão a exame deverá ser precedida de uma formação adequada, a qual é
da responsabilidade da empresa de seguros ou corretor que propõe o candidato a
exame, e que deverá observar os programas que constam como Anexos I e II à
Circular do ISP n.º 45/95, de 26 de Julho.

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

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

A pontuação mínima exigida para aprovação no teste é de 60 pontos.

Procurou-se levar a cabo uma análise dos elementos disponíveis relativos aos
exames realizados nos anos de 2000, 2002 e 2004, os quais permitem extrair
algumas conclusões quanto aos candidatos e aos resultados obtidos.

O Quadro 7.1 contém informação quanto ao número de candidatos que
prestaram exame, discriminado pelas áreas Vida e Não Vida e pelo grau de
escolaridade do candidato. O tratamento desta informação permite verificar um
acréscimo mais significativo de 2002 para 2004 (8,7%) do que de 2000 para 2002

Candidatos a exame 
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(1,5%), sendo que o número de candidatos a mediador nos ramos Não Vida
cresceu a um nível superior (15,4% entre 2000 e 004) ao relativo ao ramo Vida
(4,5% em idêntico período).

No período em análise verifica-se uma predominância dos candidatos de sexo
masculino (proporção, em média, de 59,6% do total), panorama que tende a
tornar-se mais significativo face à taxa de crescimento mais modesta que também
se tem verificado no número de candidatos do sexo feminino.

Ao nível da escolaridade, verifica-se uma importância crescente dos candidatos
com curso médio e superior – embora ainda apenas 28% do total –, situação que
é comum em qualquer dos ramos de negócios, com uma proporção semelhante.
No entanto, aquela percentagem é bastante superior nos candidatos do sexo
feminino, 34% face a 23,9% no sexo masculino.

Por outro lado, a análise do Quadro 7.2 permite avaliar o grau de sucesso nas
provas realizadas pelos diversos candidatos, medido pelo rácio das aprovações,
também desagregado por sexo, escolaridade e área de negócio.

Em termos globais, apenas 64,9% dos candidatos em 2004 conseguiram uma
pontuação igual ou superior a 60 pontos, classificação que assegura a aprovação
no exame, valor superior aos 63,3% obtidos nas 1.744 provas realizadas em 2000,
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Quadro 7.1 Número de candidatos que prestaram provas
Por sexo, escolaridade e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004

2000 2002 2004
Escolaridade Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Vida Ensino Básico 271 136 407 223 104 327 231 97 328
Ensino Secundário 313 205 518 349 222 571 380 231 611
Curso Médio 72 59 131 43 48 91 43 32 75
Curso Superior 106 122 228 111 99 210 165 163 328

Subtotal 762 522 1 284 726 473 1 199 819 523 1 342

Não Vida Ensino Básico 305 170 475 275 147 422 319 147 466
Ensino Secundário 360 255 615 417 281 698 451 294 745
Curso Médio 83 69 152 84 65 149 59 44 103
Curso Superior 116 111 227 160 165 325 178 203 381

Subtotal 864 605 1 469 936 658 1 594 1 007 688 1 695

Total 1 626 1 127 2 753 1 662 1 131 2 793 1 826 1 211 3 037

Nível de aprovação nos
exames

Quadro 7.2 Percentagem de candidatos aprovados
Por sexo, escolaridade e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004

2000 2002 2004
Escolaridade Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Vida Ensino Básico 60,5% 52,9% 58,0% 66,8% 50,0% 61,5% 54,1% 44,3% 51,2%
Ensino Secundário 66,8% 61,0% 64,5% 72,8% 73,0% 72,9% 61,3% 53,2% 58,3%
Curso Médio 63,9% 71,2% 67,2% 86,0% 77,1% 81,3% 74,4% 71,9% 73,3%
Curso Superior 73,6% 73,8% 73,7% 82,9% 83,8% 83,3% 70,3% 65,6% 68,0%

Subtotal 65,2% 63,0% 64,3% 73,3% 70,6% 72,2% 61,8% 56,6% 59,8%

Não Vida Ensino Básico 61,3% 48,8% 56,8% 68,7% 55,8% 64,2% 62,4% 58,5% 61,2%
Ensino Secundário 64,7% 59,2% 62,4% 73,4% 66,2% 70,5% 70,5% 60,9% 66,7%
Curso Médio 68,7% 53,6% 61,8% 72,6% 66,2% 69,8% 81,4% 77,3% 79,6%
Curso Superior 75,9% 73,9% 74,9% 84,4% 74,5% 79,4% 83,7% 77,3% 80,3%

Subtotal 65,4% 58,3% 62,5% 73,8% 66,0% 70,6% 70,9% 66,3% 69,0%

Total 65,3% 60,5% 63,3% 73,6% 67,9% 71,3% 66,8% 62,1% 64,9%
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mas claramente inferior aos 71,3% registados em 2002. O ano 2004 marca
também uma inversão na tendência que anteriormente se vinha a manifestar, na
qual o nível de aprovação nos exames de Não Vida era inferior – 1,8% em 2000 e
1,6% em 2002 – ao verificado no ramo Vida: no ano transacto apenas 59,8% dos
candidatos a esta última área de negócios obtiveram aprovação, contra 69% nos
ramos Não Vida.

O mesmo quadro permite também verificar, com uma ou outra excepção pontual,
uma tendência para a percentagem de aprovações subir com o nível de
escolaridade do candidato: a nível agregado – considerando as 8.583 provas
realizadas nos períodos – a percentagem de candidatos aprovados com o ensino
básico foi de 59%, face a 66% com o ensino secundário, 70,9% com curso médio
e 76,5% com curso superior.

O tratamento dos elementos disponíveis permite ainda verificar um nível superior
de aprovação dos candidatos do sexo masculino, cuja diferença relativamente aos
candidatos do sexo feminino foi de 4,8% em 2000, 5,7% em 2002 e 4,7% em
2004.

Uma outra forma de avaliar o sucesso nas provas poderá também passar pela
análise das pontuações obtidas nos exames cujos principais resultados figuram no
Quadro 7.3.

As principais conclusões não se afastam significativamente daquelas que é possível
adiantar com base na percentagem de aprovações, com excepção da
diferenciação entre as duas áreas de negócios, uma vez que a pontuação média,
em termos agregados, é sempre superior em Não Vida do que em Vida, ainda que
de forma muito mais marginal em 2000 (62 contra 61,9) e em 2002 (65,3 contra
65,1) do que em 2004 (63,7 contra 60).

Ao nível da escolaridade confirma-se também a hierarquização atrás referida,
verificando-se uma pontuação média de 59,7 nos candidatos com curso básico
– ligeiramente abaixo do limite de aprovação, sublinhe-se –, valor que compara
com 62,8 para o ensino secundário, 65,1 para os candidatos com curso médio e
67,5 com curso superior.

Pontuação obtida nas
provas prestadas 

Quadro 7.3 Pontuação média obtida nas provas
Por sexo, escolaridade e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004

2000 2002 2004
Escolaridade Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Vida Ensino Básico 60,2 57,1 59,2 64,1 55,8 61,5 58,1 53,5 56,7
Ensino Secundário 62,7 60,4 61,8 65,2 64,0 64,7 61,1 56,3 59,3
Curso Médio 60,9 65,5 63,0 73,1 65,5 69,1 64,2 65,5 64,8
Curso Superior 67,4 65,6 66,4 71,5 68,7 70,2 64,0 62,9 63,5

Subtotal 62,3 61,3 61,9 66,3 63,3 65,1 61,0 58,4 60,0

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

Subtotal 63,2 60,2 62,0 66,7 63,3 65,3 64,6 62,3 63,7

Total 62,8 60,7 61,9 66,5 63,3 65,2 63,0 60,6 62,0
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Finalmente, o Quadro 7.4 contém informação mais desagregada quanto às
classificações obtidas pelos vários candidatos, na óptica dos exames relativos às
duas áreas de negócio, em cada um dos anos em estudo. Recorde-se que o espaço
possível de resultados varia, de acordo com o normativo aplicável, entre -50 e 100
pontos.

Em qualquer um dos períodos, as classificações inferiores a 50 e superiores a 90
são comparativamente menos expressivas. O intervalo situado dentro daqueles
limites representou, ao longo deste tempo, uma proporção que, em termos
agregados, oscilou entre 76,2% e 80,7% de todas as classificações atribuídas.

Neste espaço de resultados é ainda de sublinhar que as provas com classificação
entre 60 e 79 pontos representaram sempre cerca de metade de todas as provas
realizadas.

Se se considerarem as classificações extremas verificadas durante este período,
verifica-se que em 2000 a pontuação mínima foi de -9 (Vida) e a máxima de 100,
obtida por dois candidatos, ambos na área de Não Vida. Em 2002 a classificação
mínima ocorreu mais uma vez em Vida (-2), e a máxima, 100, verificou-se três
vezes em Não Vida e uma em Vida. Finalmente, em 2004, o panorama não se
alterou significativamente: classificação mínima de -12 em Vida e máxima de 98,
num único exame relativo à área Não Vida.

Considerando também um outro indicador de dispersão, o desvio-padrão,
verifica-se alguma estabilidade ao longo deste período: 17,1 pontos em 2000, 16
em 2002 e 16,4 em 2004.

4. Análise do mercado a nível geográfico

A existência de um mercado de mediação assimétrico em termos regionais impõe
que qualquer análise deva ser mais detalhada, sob pena de uma apreciação a nível
nacional poder deixar transparecer conclusões erróneas.

Assim, procurou-se caracterizar mais profundamente o perfil de cada zona, tendo
em conta o número de mediadores existentes para cada categoria e as comissões
processadas, elementos que permitem caracterizar o tipo de negócio mais comum
a nível regional. É de sublinhar que os negócios realizados em Livre Prestação de
Serviços (LPS) foram tratados conjuntamente.
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Quadro 7.4 Pontuação obtida nas provas
Por intervalos de pontuação e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004

2000 2002 2004

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

< 0 1 0 1 2 0 2 1 2 3
[0;10[ 7 8 15 4 4 8 10 8 18
[10;20[ 27 15 42 9 10 19 16 19 35
[20;30[ 33 42 75 20 30 50 42 37 79
[30;40[ 73 87 160 55 73 128 88 68 156
[40;50[ 142 152 294 98 149 247 170 171 341
[50;60[ 175 247 422 145 203 348 213 220 433
[60;70[ 344 389 733 345 400 745 383 483 866
[70;80[ 300 326 626 324 427 751 293 430 723
[80;90[ 153 165 318 166 245 411 114 219 333
[90;100] 29 38 67 31 53 84 12 38 50

Total 1.284 1.469 2.753 1.199 1.5940 2.793 1.342 1.695 3.037
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Os Gráficos 7.10 e 7.11 contêm informação do mesmo tipo da que está
subjacente ao Gráfico 7.2, mas com um nível de desagregação mais pronunciado,
já que desdobra o total de mediadores existentes em cada região pela respectiva
categoria. Por se estar em presença de universos com dimensões diferenciadas,
optou-se por separar em dois gráficos a informação relativa a corretores e às
restantes categorias de mediador a operar em Portugal.

A sua análise agregada a nível nacional permite concluir facilmente pela existência
de um padrão claro de supremacia dos agentes pessoas singulares, como aliás já
foi adiantado. A nível regional, esta proporção oscila entre 60,2% na Região
Autónoma dos Açores e 91,1% em Beja. Todavia, nos distritos de Lisboa, Porto,
Setúbal e na Região Autónoma dos Açores os angariadores apresentam também,
em número, um peso relativamente significativo, 34%, 23,1%, 22,1% e 37,5%,
pela mesma ordem.

A nível nacional agregado, os agentes pessoas singulares constituem 77,1% do
total de mediadores, os angariadores 19,8%, os agentes pessoas colectivas 2,7%
e os corretores apenas 0,3% do total.

Nesta última categoria verifica-se uma grande concentração, já que, por um lado,
Lisboa, Porto e Aveiro representam, no total, 86,7% do total de corretores
inscritos e, por outro, se verifica a não existência de qualquer corretor autorizado
com sede em nove distritos/Regiões Autónomas: Beja, Bragança, Castelo Branco,
Évora, Guarda, Região Autónoma dos Açores, Santarém, Viana do Castelo e Vila
Real.

Número de mediadores
por distrito

Gráfico 7.10 Número de mediadores, excluindo corretores
Por tipo e por distrito/Região Autónoma, 2004
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Por outro lado, o Gráfico 7.12 apresenta o montante total agregado de comissões
processado em 2004 em cada distrito e por tipo de comissão. A sua análise
permite reforçar as conclusões anteriormente apontadas no sentido da existência
de uma forte predominância dos distritos do litoral, em geral, e de Lisboa e Porto,
em particular: estes dois distritos são responsáveis, no seu conjunto, por 55,1%
das comissões processadas relativamente a todos os mediadores, sendo esta
proporção ainda mais elevada no caso das comissões devidas a corretores (85,2%).
Se a Lisboa e Porto se juntar Aveiro, esta última percentagem sobe para 93,3%,
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Gráfico 7.12 Comissões
Por tipo de mediador e por distrito/Região Autónoma, 2004

Gráfico 7.11 Número de corretores
Por distrito/Região Autónoma, 2004

Comissões processadas
por distrito 
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Em grande parte dos distritos analisados as comissões processadas relativamente
a agentes pessoas singulares são preponderantes, situação naturalmente
explicada pelo seu elevado número.

Não considerando Lisboa e os mediadores em LPS, a proporção daquelas
comissões no total das comissões processadas a todos os mediadores oscilou entre
40,5% e 40,7% nos distritos de Portalegre e Porto, respectivamente, e 88,5% no
distrito de Beja.

Por outro lado, as comissões liquidadas a corretores são predominantes na
mediação em LPS (91,2% do total das comissões processadas) e nos distritos de
Portalegre (45,1%) e Lisboa (42,7%). No caso de Portalegre esta situação é
explicada pela existência de apenas um corretor com uma marcada implantação.

O Quadro 7.5 apresenta o montante médio de comissões que, em 2004, foi
liquidado a cada categoria de mediador. Em termos nacionais, e como seria de
esperar, as comissões médias dos corretores (977,2 mil euros) são claramente
superiores às das restantes categorias, tendo em atenção a prestação de serviços
mais alargada que proporcionam e a dimensão dos negócios associados à sua
actividade.

Pelos mesmos motivos, verifica-se um montante médio de comissões decrescente,
por esta ordem, para os agentes pessoas colectivas (115,9 mil euros), agentes
pessoas singulares (6,3 mil euros) e angariadores (2 mil euros).

Tendo em atenção esta tendência, constatam-se os seguintes extremos: nos
corretores a comissão média oscila entre 2,5 milhões de euros em Portalegre
– correspondentes ao único corretor atrás referenciado – e 131,4 mil euros em
Coimbra; nos agentes pessoas colectivas entre 197,1 mil euros na Região
Autónoma dos Açores e 24,3 mil para os agentes em LPS; nos agentes pessoas

Nível médio de
comissionamento por

distrito/Região Autónoma 

Quadro 7.5 Montante médio de comissões
Por tipo e por distrito/Região Autónoma, 2004

Corretores Ag. Pessoas Ag. Pessoas Angariadores Total
Milhares de euros Colectivas Singulares

Lisboa 1.272,3 166,1 5,84 1,48 15,8
Aveiro 790,7 88,7 6,81 2,95 12,2
Porto 1.188,2 106,9 6,55 2,06 11,9
Madeira 446,9 126,3 5,81 5,40 11,2

Leiria 353,6 104,3 6,89 2,53 10,9
Portalegre 2.453,5 106,2 4,76 3,87 10,2
Braga 306,1 95,1 7,59 3,49 10,1
Viseu 559,2 99,7 7,44 3,57 9,6

Açores - 197,1 8,64 1,95 9,6
Santarém - 82,3 7,21 2,23 9,4
Faro 321,3 101,4 6,66 2,83 9,2
Guarda - 66,1 6,13 2,84 7,9

Viana do Castelo - 93,8 5,81 3,29 7,8
Coimbra 131,4 83,7 5,89 2,14 7,7
Bragança - 92,4 6,55 2,51 7,7
Vila Real - 143,8 5,89 3,47 7,4

Setúbal 255,9 86,6 5,50 1,54 6,5
Castelo Branco - 62,4 5,28 3,29 6,2
Évora - 75,8 5,19 1,58 5,3
Beja - 83,5 5,15 1,99 5,3

LPS 58,4 24,3 - - 52,0

Total 977,2 115,9 6,32 1,96 11,2
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singulares entre 8,6 mil euros, ainda na região Autónoma dos Açores, e 4,8 mil em
Portalegre; finalmente, para os angariadores a comissão média situava-se entre
5,4 mil euros na Região Autónoma da Madeira e 1,5 mil em Lisboa.

Em termos gerais – e com excepção clara da mediação em LPS, que obviamente
não se pode considerar alinhada com a que é levada a cabo em regime de
estabelecimento – o montante médio global de comissões oscila entre 15,8 e 12,2
mil euros em Lisboa e Aveiro, por esta ordem, e 5,3 mil euros em Évora e Beja, o
que decerto está fortemente condicionado com a tipologia e extensão dos riscos
subscritos.

5. Análise do mercado por categorias de mediadores

Aos cerca de 39 mil mediadores existentes no mercado em 2004 corresponderam
438,7 milhões de euros de comissões processadas, relativas, na sua grande
maioria, a agentes pessoas singulares, os quais de forma agregada detinham
43,6% do total, ainda assim uma proporção menos significativa da que havia sido
registada em 2002 (48,8%).

O peso desta categoria de mediadores é ainda mais significativo na mediação do
ramo Vida (53,8% em 2004), embora seja de referir que estruturalmente o
mercado da mediação nacional se concentra principalmente em negócios da área
Não Vida. Esta situação deve-se, essencialmente, ao facto de, no ramo Vida (tendo
em conta a importância que assumem cada vez mais os produtos financeiros),
continuarem a ser os habitualmente denominados canais novos, em geral, e a
rede bancária, em particular, a assegurar um volume de distribuição mais
relevante.

Seguem-se os agentes pessoas colectivas, com 28,3% das comissões em 2004
(face a 23,2% em 2002), com um peso mais significativo no ramo Vida (29%). O
agrupamento dos agentes de seguros – colectivos e individuais – conduz, assim, a
um peso total no mercado da mediação de 71,9% no ano transacto.

Os corretores são responsáveis por 24,8% das comissões processadas em 2004
– 0,7% acima da quota registada em 2002 –, representando os angariadores
apenas 3,4% do montante global de comissões no ano passado, valor que
compara com os 3,9% registados em 2002.

Como se pode ver no Gráfico 7.13, se se tomar o nível do volume médio de
comissões, naturalmente condicionado pela estrutura de negócio de cada
empresa ou agente individual, este panorama altera-se de forma muito
significativa: enquanto os corretores apresentavam, como já foi referido, uma
média de 977,2 mil euros de comissões em 2004 (mais 15,7% do que em 2002),
os agentes pessoas colectivas apresentavam um valor médio processado de 116
mil euros (mais 4,2% do que em 2002), os agentes pessoas singulares um
montante de 6,5 mil euros por agente (redução de 3,2% face a 2002) e os
angariadores apenas 2 mil euros, face a 2,1 em 2002.

A situação que se acabou de descrever pode também ser ilustrada pelas posições
relativas ocupadas por cada categoria no ranking global para o conjunto da
actividade de mediação: os 81 primeiros lugares são ocupados por corretores e
por agentes pessoas colectivas, embora com alguma predominância para os
corretores, que ocupam os oito primeiros lugares e apresentam 24 empresas no
Top30.
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Peso das principais
categorias de mediadores 
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O primeiro agente pessoa singular ocupa a 82.ª posição, existindo apenas quatro
elementos no Top150. Para se encontrar o líder no segmento de mercado dos
angariadores torna-se necessário descer até ao 234.º posto do ranking global,
existindo apenas seis angariadores nas primeiras 700 posições.

5.1. Angariadores de seguros

A situação que se acabou de descrever no final do ponto anterior justifica em
parte a ordem que foi adoptada para a análise individualizada de cada categoria
de mediador a operar em Portugal.

Assim, o Quadro 7.6 apresenta o ranking dos diversos angariadores de seguros
que apresentaram comissões em 2002 e 2004, considerando os primeiros 20
elementos. Tendo em atenção, como já foi referido, que as comissões relativas ao
ramo Vida têm uma expressão muito reduzida, entendeu-se que a análise do
ranking global era suficiente.

Da sua análise resulta, desde logo, a existência de alguma volatilidade ao nível da
composição do Top20, nomeadamente se comparada com outras categorias de
mediadores, especialmente os corretores e agentes pessoas colectivas, situação
que se fica a dever à própria dimensão do negócio, a qual possibilita uma grande
atomização da quota de cada interveniente.

Embora os líderes deste Top20 ocupem sem modificações o 1.º e 2.º lugar em
2002 e 2004, com uma quota de mercado de 1,28% e 1,20%, respectivamente,
no ano transacto verificou-se alguma aproximação, face a 2002, provocada por
um crescimento diferenciado das suas carteiras: 1,7% contra 13,1%, pela mesma
ordem.

Gráfico 7.13 Comissões processadas
Por categorias de mediador e para o conjunto da actividade, 2002 e 2004

Ranking dos angariadores 
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Dever-se-á também ter em conta a variação total do volume de comissões
processadas relativamente a angariadores de 2002 para 2004, a qual se cifrou
numa redução de 16,6%.

Na generalidade, o mercado dos angariadores apresenta franca preferência para
negócios na área Não Vida, a qual representa 90,6% do total das comissões
processadas. O grupo que compõe o Top20 não constitui excepção, já que a maior
parte dos seus elementos também se encontra especializada naquela área. Ilustra
ainda esta situação o facto de o líder de mercado no segmento dos angariadores
dedicados ao ramo Vida ocupar, no ranking do conjunto da actividade, a 30.ª
posição.

Em termos geográficos verifica-se também uma maior desconcentração na área
geográfica de actividade dos angariadores do que a verificada em outras
categorias, figurando neste Top20 diversos concelhos que não se encontram
presentes nos lugares cimeiros de outros rankings.

Também o grau de concentração de mercado aparece nitidamente influenciado
pela existência de mais de 7 mil angariadores, verificando-se de 2002 para 2004
uma maior concentração, com a quota agregada do Top20 a passar de 10,6%
para 11,8%.

Os índices de concentração habitualmente utilizados em economia, e cujas forma
de cálculo e limitações teóricas foram já abordadas no Capítulo 2 deste Relatório,
confirmam também esta evolução: o índice de Gini evoluiu de 0,757 para 0,771
em idêntico período e o índice de Herfindahl-Hirshman, de forma ligeira, de
0,00124 para 0,00151 (valores mínimos teóricos de 0,000123 e 0,000131,
respectivamente).
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Quadro 7.6 Comissões de angariadores
Conjunto da actividade, 2002 e 2004

Posicionamento Angariador Quota de mercado

2002 2004 Denominação Concelho Comissões 2004 2002 2004

1.º 1.º ... Felgueiras 188,5 1,14% 1,28%
2.º 2.º ... Lisboa 176,2 0,96% 1,20%
- 3.º ... Lisboa 172,6 - 1,17%

5.º 4.º ... Loures 133,1 0,77% 0,91%
9.º 5.º ... Póvoa de Lanhoso 125,4 0,48% 0,85%

Cinco primeiros angariadores 4,45% 5,41%
7.º 6.º ... Lisboa 103,5 0,71% 0,70%
3.º 7.º ... Portalegre 87,6 0,79% 0,60%
6.º 8.º ... Oeiras 86,8 0,76% 0,59%
4.º 9.º ... Lisboa 80,7 0,78% 0,55%
35.º 10.º ... Póvoa de Varzim 69,6 0,22% 0,47%

Dez primeiros angariadores 7,43% 8,33%
11.º 11.º ... Loures 56,0 0,41% 0,38%
16.º 12.º ... Gondomar 54,0 0,28% 0,37%
30.º 13.º ... Loures 53,1 0,23% 0,36%
12.º 14.º ... Penafiel 52,0 0,37% 0,35%
8.º 15.º ... Oeiras 50,3 0,54% 0,34%

Quinze primeiros angariadores 9,21% 10,13%
14.º 16.º ... Braga 49,4 0,35% 0,34%

4.269.º 17.º ... Funchal 49,0 0,00% 0,33%
23.º 18.º ... Funchal 49,0 0,25% 0,33%
38.º 19.º ... Portimão 47,7 0,21% 0,32%
70.º 20.º ... Santo Tirso 44,9 0,15% 0,31%

Vinte primeiros angariadores 10,57% 11,76%

Milhares de euros
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5.2. Agentes de seguros

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

Assim, o Quadro 7.7 apresenta o Top20 dos agentes pessoas singulares, sendo de
assinalar a existência de um volume de negócios significativamente superior ao
que consta do ranking dos angariadores que se apresenta no Quadro 7.6: o
montante das comissões processadas pelo Top5, por exemplo, é sensivelmente o
dobro.

Por outro lado, também se encontra alguma volatilidade na sua composição, a um
nível inclusivamente maior ao verificado no segmento dos angariadores de
seguros: no Top10 relativo a 2004, por exemplo, apenas se mantém um dos
elementos que integrava aquele conjunto em 2002, e ainda assim com uma
subida muito acentuada.

Em 2004, este segmento de mercado era liderado pelo agente que se posicionava
em 14.º em 2002, ocupando a 2.ª e a 3.ª posições os agentes que detinham em
2002 o 6.º e 17.º posto, todos com comissões superiores a 300 mil euros. Estas
mudanças significativas ao nível do ranking são igualmente influenciadas pela
passagem a agentes pessoas colectivas de alguns dos agentes pessoas singulares
com níveis mais elevados de comissões.

Acrescente-se ainda que a variação total do volume de comissões processadas
relativamente a agentes pessoas singulares, de 2002 para 2004, cifrou-se numa
redução de 4,6%.

Ranking dos agentes
pessoas singulares 

Quadro 7.7 Comissões de agentes pessoas singulares
Conjunto da actividade, 2002 e 2004

Posicionamento Angentes Pessoas Singulares Quota de mercado

2002 2004 Denominação Concelho Comissões 2004 2002 2004

14.º 1.º ... Vila Nova de Gaia 417,1 0,120% 0,218%
6.º 2.º ... Santarém 359,6 0,161% 0,188%
17.º 3.º ... Valongo 322,1 0,113% 0,169%
13.º 4.º ... Sobral Mte. Agraço 297,4 0,122% 0,156%
16.º 5.º ... Tomar 257,9 0,113% 0,135%

Cinco primeiros agentes 1,534% 0,866%
39.º 6.º ... Lisboa 251,9 0,080% 0,132%
29.º 7.º ... Ponta Delgada 238,3 0,094% 0,125%
27.º 8.º ... Redondo 233,8 0,095% 0,122%
61.º 9.º ... Águeda 229,7 0,069% 0,120%
32.º 10.º ... Lagos 225,0 0,088% 0,118%

Dez primeiros agentes 2,257% 1,483%
12.º 11.º ... Guimarães 223,7 0,128% 0,117%
11.º 12.º ... Cascais 223,1 0,130% 0,117%
4.º 13.º ... Loures 215,7 0,194% 0,113%
38.º 14.º ... Póvoa de Varzim 209,9 0,080% 0,110%
5.º 15.º ... Elvas 193,8 0,164% 0,101%

Quinze primeiros agentes 2,875% 2,041%
26.º 16.º ... Anadia 190,8 0,097% 0,100%
22.º 17.º ... Feira 188,8 0,103% 0,099%
73.º 18.º ... Viana do Castelo 187,6 0,065% 0,098%

- 19.º ... Sintra 187,4 - 0,098%

87.º 20.º ... Gondomar 183,7 0,062% 0,096%

Vinte primeiros agentes 3,428% 2,532%

Milhares de euros
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Apesar de alguma redução, em termos relativos, da quota agregada do conjunto
Top20 (de 3,4% para 2,5%), o elevado número de agentes posicionados neste
segmento atenua os efeitos daquela situação, apresentando os índices utilizados
para mediar a concentração uma relativa estabilidade: o índice de Gini cresce de
forma muito pouco pronunciada, de 0,764 em 2002 para 0,765 em 2004,
enquanto o índice de Herfindahl-Hirshman passa, em idêntico período, de
0,000261 (valor mínimo teórico de 0,0000325) para 0,000219 (0,0000332).

Considerando apenas o índice de Gini, pelos motivos teóricos já referidos,
constata-se que este segmento apresenta-se ligeiramente menos concentrado, em
2004, do que o relativo a angariadores de seguros.

Uma outra forma de percepcionar a concentração pode passar pela análise do
número de agentes com um montante de comissões inferior a determinado limite.
Convencionando o salário mínimo nacional (SMN) como unidade de medida,
verificou-se a existência de 21.689 mediadores com comissões anuais inferiores a
doze vezes o SMN, proporção ligeiramente superior a três quartos do total de
agentes pessoas singulares nacionais. Daqueles, 7.649 agentes auferiram, ao
longo do ano, um montante de comissões inferior a um SMN, e 2.385
comunicaram comissões inferiores a 100 euros.

O Quadro 7.8 contém o ranking relativo a agentes pessoas colectivas15, sendo
evidente alguma permanência na sua estrutura, principalmente ao nível dos
primeiros cinco lugares, cuja composição e mesmo hierarquização, com uma única
troca de posições, se mantêm idênticas. Outra situação a destacar passa pelo facto
de as primeiras seis empresas terem sede em Lisboa, concelho que apresenta onze
empresas no Top15.
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Dispersão do volume de
comissionamento 

Ranking dos agentes
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15 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 7.8 Comissões de agentes pessoas colectivas
Conjunto da actividade, 2002 e 2004

Posicionamento Agente Pessoa Colectiva Quota de mercado

2002 2004 Denominação Sede Empregados 2004 Comissões 2004 2002 2004

1.º 1.º SOFINLOC Mediadora, Lda. Lisboa 16 3.518,4 5,17% 2,84%
2.º 2.º Margem, Lda. Lisboa 1 3.017,1 1,93% 2,44%
4.º 3.º Mercer Employee Benefits, Lda. Lisboa 18 2.007,7 1,49% 1,62%
3.º 4.º ACP Mediação, Lda. Lisboa 22 1.896,8 1,73% 1,53%
5.º 5.º Ponto Seguro, Lda. Lisboa 27 1.381,3 1,15% 1,11%

Cinco primeiros agentes 11,48% 9,54%
9.º 6.º Pluricursos Mediador, Lda. Lisboa n.d. 1.015,2 0,82% 0,82%
12.º 7.º Portoseguro, Lda. Porto 6 (*) 997,1 0,64% 0,80%
13.º 8.º Serenitas, Lda. Lisboa 7 968,6 0,60% 0,78%
6.º 9.º NORMED, S.A. Matosinhos 18 956,2 1,06% 0,77%
10.º 10.º Desporto Seguro, Lda Lisboa 5 913,5 0,67% 0,74%

Dez primeiros agentes 15,84% 13,46%
127.º 11.º Genius, S.A. Lisboa 7 905,7 0,18% 0,73%
8.º 12.º Comepor, S.A. Amadora 4 789,1 0,89% 0,64%
23.º 13.º Radical, Lda. Lisboa 16 719,7 0,45% 0,58%
14.º 14.º Santogal, Lda. Lisboa 29 698,9 0,59% 0,56%
22.º 15.º Medibroker, S.A. Vila Nova de Gaia n.d. 684,0 0,47% 0,55%

Quinze primeiros agentes 18,89% 16,52%
19.º 16.º LUSISEG, Lda. Loures 13 594,6 0,51% 0,48%
50.º 17.º SEGILINK, S.A. Lisboa 11 563,3 0,28% 0,45%
20.º 18.º Raúl Carvalho, Lda. Santo Tirso 8 550,4 0,48% 0,44%
17.º 19.º MEDAL, Lda. Portimão 10 548,4 0,55% 0,44%
26.º 20.º MEDIPOM, Lda. Pombal 6 530,4 0,44% 0,43%

Vinte primeiros agentes 21,54% 18,77%

(*) Valores relativos a 2002 Milhares de euros 
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Em 2004 o mercado de agentes pessoas colectivas era liderado, como em 2002,
pelas sociedades SOFINLOC e Margem, que detinham 2,84% e 2,44% de quota
de mercado, respectivamente. O ritmo diferenciado de variação das comissões
processadas a estas duas empresas (-29% e 62,6%, pela mesma ordem, de 2002
a 2004), explicam também o estreitamento entre aquelas, já que em 2002 a
proporção que detinham do mercado era, respectivamente, de 5,2% e 1,9%.

Se se considerar o montante total de comissões processadas por agentes pessoas
colectivas, verifica-se um acréscimo, de 2002 para 2004, de 25,7%.

Ao nível da concentração do mercado, verifica-se um maior equilíbrio em 2004
– situação também condicionada pela redução do volume de comissões
percebidas pela empresa líder –, com o Top20 a representar 18,8% de quota de
mercado, face a 21,5% em 2002.

Os valores obtidos para os índices de Gini e Herfindahl-Hirshman confirmam ainda
esta tendência: o primeiro evolui de 0,537 em 2002 para 0,516 em 2004,
enquanto que o HHI passa, em idêntico período, de 0,00569 (valor mínimo teórico
de 0,00113) para 0,00372 (0,000936).

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

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

No que se refere aos agentes pessoas colectivas, as amostras seleccionadas
correspondiam, em 2002 e 2004, a aproximadamente 60% das comissões desta
categoria de mediadores.

O tratamento dos elementos relativos ao capital social dos diversos agentes
pessoas colectivas permitiu verificar uma pequena redução do capital social médio
de 2002 para 2004, o qual evoluiu de cerca de 18,2 milhares de euros para 15,4,
situação que se terá ficado a dever certamente à constituição de novas empresas
com capitais mais modestos do que as já existentes e que haviam já atingido uma
maior maturidade do negócio.

Como pode constatar-se a partir do Gráfico 7.14, em qualquer um dos períodos o
capital social de grande parte dos agentes pessoas colectivas – cerca de metade
em ambos os casos – situa-se entre 5 e 7,5 mil euros, subindo esta proporção para
cerca de 80% do total de empresas se se considerar o intervalo entre 5 e 25 mil
euros. É também de sublinhar que no período em análise duas empresas
apresentavam um capital social superior a 200 mil euros.

Análise de indicadores
contabilísticos 

Capital social 
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A análise de outros indicadores estatísticos de localização indica uma moda – valor
mais frequentemente observado – de 5 mil euros em qualquer um dos anos, mas
uma mediana que, acompanhando a evolução verificada ao nível da média, revela
uma ligeira redução de 7,5 para 6,6 mil euros no período 2002-2004.

O conjunto dos dez agentes pessoas colectivas com maior volume de comissões
processadas nas amostras consideradas – que num ou noutro caso não
corresponde exactamente ao Top10 nacional, uma vez que duas empresas não
foram incluídas – apresentava um capital social médio que decresceu de 41,6 para
36,1 mil euros em idêntico período, embora este indicador seja influenciado por
duas empresas em 2002 e três em 2004 que detinham um capital social igual ou
próximo de 5 mil euros.

Se não se considerassem estes agentes com valores significativamente diferentes,
o capital social médio do Top10 reduziria de 57,6 para 43,7 milhares de euros no
período em análise.

É no entanto de referir que estas evoluções são influenciadas pela passagem de
alguns agentes pessoas colectivas a corretores.

Por outro lado, a relação entre o activo e o passivo dos agentes que integram as
amostras em apreço evidenciam uma média ponderada de mercado que cresceu
de uma forma pronunciada, de 1,332 em 2002 para 1,580 em 2004.

A interpretação destes valores permite concluir da relevância dos capitais próprios,
equivalendo estes à diferença entre o activo e o passivo, ou seja, ao valor que
excede um rácio igual a 1. Assim, o mesmo é dizer que em 2002 os capitais
próprios equivaliam a 33,2% do passivo agregado do mercado, proporção que
subiu para 58% em 2004. Este indicador permite, consequentemente, avaliar a
independência financeira das empresas.
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Gráfico 7.14 Capital social
Agentes de seguros pessoas colectivas, 2002 e 2004

Relação entre o activo e o
passivo 
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A um nível mais desagregado, o Gráfico 7.15 facilita a visualização da distribuição
dos agentes pessoas colectivas de acordo com a relação entre o activo e o passivo
em 2002 e 2004. A sua análise evidencia uma pequena concentração em torno do
intervalo de 1 a 1,5, mas também um considerável número de empresas com um
rácio activo/passivo superior a 5.

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

Embora qualquer uma das amostras não apresente, naturalmente, uma moda – o
indicador baseia-se em valores contínuos que não se repetem –, verificou-se uma
relativa estabilidade na mediana, que cresceu de 1,673 para 1,683 no período
2002-2004.

Por outro lado, o valor médio da relação activo/passivo para o agregado Top10
apresentou uma tendência semelhante à que se verificou para o conjunto das
amostras analisadas, embora de forma mais amortecida, passando de 1,118 em
2002 para 1,309 em 2004. De qualquer modo este indicador aparece influenciado
por uma das empresas que em qualquer um dos exercícios em análise apresentou
uma relação superior a 5: se não fosse considerada esta observação, o valor médio
dos agentes com maior volume de comissões cresceria de forma mais discreta,
passando de 1,072 para 1,176 em idêntico período.

A análise da rentabilidade dos capitais próprios (medida, para os agentes, como a
relação entre os resultados antes de impostos e os capitais próprios) permite
concluir por uma média ponderada de mercado elevada e estável, embora
ligeiramente decrescente (49,5% em 2002 e 48,6% em 2004).

Gráfico 7.15 Relação activo/passivo
Agentes de seguros pessoas colectivas, 2002 e 2004

Rentabilidade dos capitais
próprios
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Como se observa a partir do Gráfico 7.16, não existe um padrão claro de
concentração das diversas empresas consideradas no âmbito da rentabilidade dos
capitais próprios, verificando-se, inclusivamente, um número relativamente
reduzido de agentes pessoas colectivas (27 em 2002 e 31 em 2004) abaixo dos
-50%.

Tal como a distribuição da relação activo/passivo, também esta distribuição é
amodal, sendo no entanto possível encontrar uma mediana estável nos dois
exercícios em análise, evoluindo de 31,6% em 2002 para 32% em 2004.

Se for considerada a rentabilidade dos capitais próprios do Top10, verifica-se uma
evolução em sentido contrário à da média do total do mercado atrás referido,
passando de 98,9% em 2002 para 107,8% em 2004.

Para além da rentabilidade dos capitais próprios, poder-se-ão também contemplar
outras medidas de rentabilidade, como as que se referem ao volume de negócios
e ao activo total, ainda que apenas tenham sido determinadas para o conjunto de
cada uma das amostras consideradas.

Assim, a rentabilidade relativa ao volume global de negócios cresceu de 17,6%
para 20,5% de 2002 para 2004.

Com vista a tentar percepcionar a existência de alguma correlação entre a quota
de mercado detida por cada agente pessoa colectiva e a rentabilidade dos capitais
próprios, o Gráfico 7.17 representa o confronto daqueles dois indicadores,
podendo ser encontrada uma ligeiríssima tendência – apenas detectável por
regressão – para uma maior rentabilidade dos capitais próprios estar associada a
uma maior dominância do mercado. Ainda assim, o coeficiente de regressão
obtido nesse confronto é quase nulo.
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Gráfico 7.16 Rentabilidade dos capitais próprios
Agentes de seguros pessoas colectivas, 2002 e 2004

Outras medidas de
rentabilidade 

Outros indicadores 
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Saliente-se que, para facilitar a análise, não foram considerados dois casos
extremos.

5.3. Corretores de seguros

Em termos metodológicos, e considerando a forma jurídica dos agentes pessoas
colectivas e dos corretores, assumiu-se para este último caso um tipo de análise
semelhante ao que foi levado a cabo para o primeiro tipo de mediador de seguros.

Assim, e como para as restantes categorias, o Quadro 7.9 contém o ranking dos
diversos corretores que apresentaram comissões em 2002 e 2004, relativamente
ao conjunto da actividade, considerando as primeiras 20 empresas.

A sua análise permite verificar que, embora com algumas trocas de posição – em
alguns casos significativas –, manteve-se o grupo de corretores que ocupavam o
Top20. Ainda assim, o ranking passou a ser liderado em 2004 pela Marsh, Lda.,
com uma quota de mercado de 7,8%, registando um acréscimo no montante das
comissões de 9% de 2002 para 2004.

Merecem também destaque as subidas da Leacock Seguros, Lda., de 4.º para 2.º,
provocado por um crescimento das comissões de 53,2%, da MDS, S.A., de 14.º
para 6.º (140%), da Corbroker, Lda. de 19.º para 14.º (crescimento de 43,7%), da
SECRE, S.A., de 21.º para 15.º (26,3%) e da Luso Atlântica, Lda., de 24.º para 17.º
(40,8%).

Ainda assim, estas taxas de crescimento devem ser analisadas conjuntamente com
o nível médio de crescimento global das comissões processadas a corretores em
idêntico período, 12,6%.

Gráfico 7.17 Relação entre a quota de mercado e a rentabilidade dos capitais próprios
Agentes de seguros pessoas colectivas, 2004

Ranking dos corretores
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Por outro lado, do ponto de vista da área da sede social, verifica-se uma
predominância do concelho de Lisboa, com os primeiros três lugares e com a
existência de doze corretores provenientes daquele concelho no Top15.

Verifica-se ainda uma maior concentração no mercado: os cinco primeiros
corretores passaram de uma quota de mercado agregada de 31,8% em 2002 para
34% em 2004, e o peso do Top20 passou de 64,8% para 70,5% em idêntico
período, situação em parte explicada por níveis de crescimento do volume de
comissões muito pronunciado, como já foi referido, para os corretores de maior
dimensão.

Os índices de concentração habitualmente utilizados confirmam também esta
evolução: o índice de Gini evoluiu de 0,644 para 0,673 em idêntico período e o
índice de Herfindahl-Hirshman, de forma ligeira, de 0,0311 para 0,0357 (valores
mínimos teóricos de 0,00840 e 0,00893, respectivamente).

A exemplo do procedimento adoptado para os agentes pessoas colectivas, levou-se
também a cabo uma análise dos indicadores contabilísticos dos corretores: no que
se refere a esta categoria, a amostra seleccionada considerou 85 dos 88
corretores com sede em Portugal para 2002 (representativa de 90,3% das
comissões percebidas) e de 82 corretores para 2004 (91,4% das comissões), num
total de 92.

A análise do capital social dos corretores demonstrou uma pequena variação de
2002 para 2004, no sentido de um acréscimo do capital médio, o qual evoluiu de
cerca de 277,3 milhares de euros para 295,1.
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Análise de indicadores
contabilísticos 

Capital social 

Quadro 7.9 Comissões de corretores
Conjunto da actividade, 2002 e 2004

Posicionamento Corretor Quota de mercado

2002 2004 Denominação Sede Empregados 2004 Comissões 2004 2002 2004

2.º 1.º Marsh, Lda. Lisboa 70 8 453,4 7,8% 7,8%
4.º 2.º Leacock Seguros, Lda. Lisboa 38 8 002,5 5,3% 7,4%
1.º 3.º Aon Gil y Carvajal Portugal, S.A. Lisboa 88 7 570,7 7,9% 7,0%
6.º 4.º Solução, S.A. Porto 56 7 477,6 4,0% 6,9%
5.º 5.º AVS, S.A. Lisboa 76 5 446,6 4,7% 5,0%

Cinco primeiras empresas 31,8% 34,0%
14.º 6.º MDS, S.A. Porto 52 4 880,5 2,0% 4,5%
3.º 7.º João Mata, Lda. Lisboa 43 4 774,8 6,1% 4,4%
7.º 8.º Villas Boas, Lda. Lisboa 27 (*) 4 040,1 3,0% 3,7%
10.º 9.º Willis, Lda. Lisboa 41 3 334,9 2,5% 3,1%
8.º 10.º Unibroker, S.A. Feira 27 3 319,1 2,6% 3,1%

Dez primeiras empresas 46,3% 52,7%
9.º 11.º José Mata, Lda. Lisboa 29 2 751,2 2,6% 2,5%
11.º 12.º CEGREL, Lda. Portalegre 8 2 453,5 2,3% 2,3%
12.º 13.º Costa Duarte, S.A. Lisboa n.d. 2 407,0 2,3% 2,2%
19.º 14.º Corbroker, Lda. Lisboa 12 2 045,7 1,4% 1,9%
21.º 15.º SECRE, S.A. Lisboa 17 1 679,6 1,3% 1,5%

Quinze primeiras empresas 57,0% 63,2%
13.º 16.º BECIM, Lda. Feira 25 1 651,3 2,2% 1,5%
24.º 17.º Luso Atlântica, S.A. Porto 8 1 634,2 1,2% 1,5%
17.º 18.º E.G.S., Lda. Lisboa 21 1 616,0 1,7% 1,5%
18.º 19.º Corp. Internacional Seguros, S.A. Porto 25 1 569,4 1,6% 1,4%
16.º 20.º Coral, S.A. Porto 23 1 434,9 1,7% 1,3%

Vinte primeiras empresas 64,8% 70,5%

(*) Valores relativos a 2002 Milhares de euros
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Como pode ser observado no Gráfico 7.18, tanto num como noutro período o
capital social da grande maioria dos corretores (aproximadamente 60% em
qualquer um dos casos) situa-se entre 10 e 100 mil euros, sendo de registar que
duas empresas em 2002 e três em 2004 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, tanto em 2002 como em 2004, de 50 mil euros.

O conjunto dos dez corretores com maior volume de comissões processadas
apresentava nos dois exercícios em análise um capital social médio de cerca de 1,7
milhões de euros, embora este indicador apareça nitidamente influenciado por
uma única empresa que tem um capital social de pouco mais de 14 milhões de
euros. Se não se considerar este corretor o capital social médio do Top10 evoluiria
de 253,3 para 341,6 mil euros em igual período.

A análise da relação entre o activo e o passivo dos corretores que integram as
amostras em estudo conduz a uma média ponderada de mercado que cresceu
ligeiramente de 1,310 em 2002 para 1,323 em 2004, cenário que permite concluir
pela existência de alguma estabilidade ao nível da independência financeira das
empresas que operam neste ramo de negócio.

A informação mais detalhada, que poderá ser consultada no Gráfico 7.19, permite
verificar uma concentração significativa deste indicador entre 1 e 1,5, embora a
sua expressão tenha decrescido entre 2002 e 2004 de 58,8% para 50%.
Constata-se também a existência de um pequeno número de empresas (três em
2002 e duas em 2004) com um valor inferior a 1, que, como já foi referido,
correspondem a situações em que o activo não é suficiente para cobrir o passivo.

Embora qualquer uma das amostras se tenha revelado obviamente amodal,
detectou-se um valor crescente na mediana deste indicador, a qual passou de
1,381 em 2002 para 1,474 em 2004.

Gráfico 7.18 Capital social
Corretores de seguros, 2002 e 2004

Relação entre o activo e o
passivo 
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Por outro lado, o valor médio da relação activo/passivo para o agregado Top10
evoluiu de forma semelhante à que se verificou para o conjunto das amostras
analisadas, de 1,261 em 2002 (todos os valores situados entre 1,064 e 2,144) para
1,302 em 2004 (valores mais concentrados, entre 1,139 e 2,095).

O ROE (Return on Equity) corresponde a uma medida de rentabilidade
habitualmente utilizada na análise de indicadores financeiros, 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.

Neste particular, as amostras consideradas permitem concluir que existiu uma
deterioração na rentabilidade dos capitais próprios de 2002 para 2004, com o ROE
do conjunto do mercado – média ponderada – a decrescer, nesse período, de
20,8% para 13%. Este comportamento é fortemente influenciado pela existência,
em 2002, de algumas empresas com ROE extremamente elevado.

Para uma avaliação mais detalhada poderá ser consultado o Gráfico 7.20, o qual
permite concluir por uma elevada concentração dos corretores analisados entre
-50% e +20%, numa proporção do total de empresas que cresceu de 58,8% em
2002 para 62,2% em 2004. É também relevante a existência de quinze e dez
corretores, nesses períodos, pela mesma ordem, com ROE negativo.

Tal como a distribuição da relação activo/passivo, também a distribuição dos
valores relativos ao ROE é amodal, sendo no entanto possível encontrar uma
mediana relativamente estável – mas com tendência decrescente – nos dois
períodos em análise, evoluindo de 12,1% em 2002 para 11,2% em 2004.

Tomando o ROE médio para o agregado Top10, verifica-se uma evolução próxima
do total do mercado, passando de 25,4% em 2002 para 12,5% em 2004.
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Gráfico 7.19 Relação activo/passivo
Corretores de seguros, 2002 e 2004

ROE
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Contudo, é importante sublinhar que neste último ano o valor médio dos dez
maiores corretores foi pronunciadamente contaminado pela degradação
significativa dos resultados líquidos de uma única empresa.

Foi possível verificar, ainda, que a ordem de grandeza do ROE evidenciado por
grande parte dos corretores nacionais está alinhada com o ROE geralmente
observado, nos últimos anos, para os principais corretores a nível do mercado
mundial.

Por outro lado, o Gráfico 7.21 contém informação relativa à evolução do ROE
médio dos corretores em 2002 e 2004 por confronto com idêntica medida de
rentabilidade das empresas de seguros de direito nacional.

Da análise do gráfico constata-se que a volatilidade apresentada pelos ROE das
empresas de seguros, resultante, essencialmente, da natureza aleatória dos riscos
cobertos não se repercute de igual forma nos ROE dos corretores.

Gráfico 7.20 ROE - Return on Equity
Corretores de seguros, 2002 e 2004

Gráfico 7.21 ROE - Return on Equity
Corretores vs. empresas de seguros, 2002 e 2004
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Se se considerarem outras medidas de rentabilidade, mesmo se apenas
construídas para o conjunto das amostras em análise, pode verificar-se igualmente
uma redução nos níveis de rentabilidade. Assim, o rácio resultados
líquidos/comissões decresceu no período 2002-2004, de 9,7% para 5,8%.

O Gráfico 7.22 representa graficamente a quota de mercado detida por cada
corretor e o respectivo ROE, com o principal objectivo de tentar percepcionar a
existência de alguma correlação entre aqueles indicadores.

Mais uma vez, e igualmente para facilitar a análise gráfica dos dados relativos a
esta amostra, foi expurgado um caso extremo, situação que todavia não
condiciona estruturalmente os resultados.

A exemplo do que havia sucedido com os agentes pessoas colectivas, também
aqui se verifica uma ténue tendência – detectada somente por regressão – para
um maior ROE estar associado a uma maior dominância do mercado. Ainda assim,
o coeficiente de regressão obtido nesse confronto é quase nulo.

6. Principais alterações decorrentes da Directiva n.º 2002/92/CE

Tendo em atenção que os mediadores de seguros constituem um dos elos
principais na distribuição dos produtos de seguros na União Europeia, a Directiva
n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro de
2002, destina-se a coordenar as disposições nacionais relativas aos requisitos
profissionais e ao registo das pessoas que nos diversos Estados membros exercem
a actividade de mediação de seguros ou de resseguros com o objectivo de
melhorar o exercício efectivo das liberdades de estabelecimento e de prestação de
serviços, assegurando simultaneamente um elevado grau de protecção dos seus
clientes.
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Outras medidas de
rentabilidade 

Outros indicadores 

Gráfico 7.22 Relação entre a quota de mercado e o ROE
Corretores de seguros, 2004
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Para além disso, esta Directiva destina-se igualmente a facilitar a oferta de
produtos de seguros aos consumidores, uma vez que, segundo a própria
Comissão, a liberalização deste sector terá beneficiado mais a área dos grandes
riscos industriais e comerciais do que a relativa aos riscos dos particulares.

Em termos estruturais, enunciam-se de seguida as principais alterações que terão
de ser introduzidas no direito nacional por força da transposição desta directiva.

Antes de mais, como decorrência da Directiva e do correspondente imperativo de
profissionalização e de garantia de condições idênticas à generalidade dos
operadores, toda e qualquer actividade que consista em apresentar ou propor um
contrato de seguro ou de resseguro, ou praticar outro acto preparatório da sua
celebração, ou 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 bancassurance –, passa a estar sujeita às condições de
acesso e de exercício estabelecidas para a actividade de mediação de seguros.

No entanto, em correspondência com o regime previsto na Directiva, serão
excluídas algumas actividades por não suscitarem a necessidade de uma
intervenção regulamentar equivalente à da mediação, ou por já disporem de um
regime jurídico específico. Tal é o caso:

• de actividades assimiláveis a mediação de seguros ou de resseguros, quando
exercidas por uma empresa de seguros ou de resseguros, no que se refere aos
seus próprios produtos, ou por um trabalhador que actue sob
responsabilidade da empresa de seguros ou de resseguros, no quadro do
respectivo vínculo laboral;

• da prestação de informações a título ocasional no contexto de outra actividade
profissional, desde que essa actividade não se destine a assistir o cliente na
celebração ou na execução de um contrato de seguro ou de resseguro, ou
envolva actividades de gestão de sinistros de uma empresa de seguros ou de
resseguros numa base profissional, ou de regularização e de peritagem de
sinistros;

• das actividades de mediação de seguros ou de resseguros no que se refere a
riscos e responsabilidades localizados fora da União Europeia.

Por outro lado, exclui-se também do âmbito de aplicação daquela regulamentação
a mediação de determinados contratos de seguros, nos quais o seguro é
complementar do bem ou serviço fornecido e desde que reúna um conjunto de
condições cumulativas.

Como alteração relevante, registe-se, ainda, a consagração de um regime de
“passaporte comunitário” que se inspira nos procedimentos previstos nas
Terceiras Directivas para as empresas de seguros. Uma vez registados num Estado
membro, os mediadores de seguros ficam autorizados a exercer a respectiva
actividade nos outros Estados membros, ao abrigo da liberdade de
estabelecimento ou do regime da livre prestação de serviços, mediante um
procedimento de notificação prévia das autoridades competentes do Estado
membro de origem.

Este registo está sujeito a requisitos estritos em matéria de profissionalismo e de
competências, dado que os mediadores devem deter conhecimentos e aptidões
gerais, comerciais e profissionais adequados, preencher condições de idoneidade,
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estar obrigatoriamente cobertos por um seguro de responsabilidade civil
profissional no que diz respeito à suas falhas profissionais e dispor de adequadas
garantias financeiras.

Por último, da Directiva resultam também alterações ao nível do disclosure, pela
imposição das informações que devem ser obrigatoriamente fornecidas pelo
mediador aos seus clientes potenciais. Assim, antes da celebração de um contrato
de seguro inicial e, se necessário, aquando da sua alteração ou renovação, o
mediador de seguros deve informar os clientes, pelo menos:

• da sua identidade e endereço;

• do registo em que foi inscrito e dos meios para verificar se foi efectivamente
registado;

• da existência de uma participação, directa ou indirecta, superior a 10% nos
direitos de voto ou no capital que tenha numa determinada empresa de
seguros ou que esta ou respectiva empresa-mãe detenha nos seus direitos de
voto ou no capital;

• dos procedimentos extrajudiciais de reclamação e recurso;

• sobre: (1) se baseia os seus conselhos na obrigação de fornecer uma análise
imparcial; (2) se tem a obrigação contratual de exercer a actividade
exclusivamente com uma ou mais empresas de seguros e sobre a sua
identificação, se solicitado pelo cliente; (3) se não se encontra em nenhuma
das anteriores situações; (4) a identificação das empresas de seguros com as
quais trabalha, se tal for solicitado pelo cliente.

Quando o mediador de seguros informar o cliente que baseia os seus conselhos
numa análise imparcial, é obrigado a dar esses conselhos com base na análise de
um número suficiente de contratos de seguro disponíveis no mercado que lhe
permita fazer uma recomendação, de acordo com critérios profissionais, quanto
ao contrato de seguro mais adequado às necessidades do cliente.

A transposição da Directiva para o direito nacional não deixará de ter impactos na
actividade da mediação.

7. Conclusões

A exemplo do que sucede com a economia em geral, a actividade da mediação de
seguros em Portugal é bastante concentrada, verificando-se esta situação não só
no número de mediadores que integram cada categoria mas também ao nível
geográfico e mesmo na área de negócio privilegiada.

Assim, e embora se tenha verificado até agora uma tendência progressiva para a
redução do número de agentes singulares não exclusivos – como aliás sucede com
os angariadores –, em 2004 um pouco mais de três quartos dos mediadores
correspondem à categoria de agente de seguros.

Por outro lado, e apesar do peso determinante da produção relativa ao ramo Vida
no mercado segurador português, uma esmagadora maioria das comissões
processadas aos mediadores (em média, 92,5% em 2004) refere-se, precisamente
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a negócios na área Não Vida, com valores que oscilam, por categoria, entre 90,7%
nos agentes singulares e 94,9% nos agentes pessoas colectivas.

Esta situação deve-se ao facto de, no ramo Vida – considerando a importância
crescente que os produtos financeiros assumem –, continuarem a ser os
habitualmente denominados canais novos, em geral, e a rede bancária, em
particular, a assegurarem um volume de distribuição mais relevante. As estatísticas
disponibilizadas pelo CEA confirmam mesmo que Portugal está entre aqueles que
apresentam maior nível de distribuição de produtos do ramo Vida através de
canais novos.

Por outro lado, a diferente filosofia adoptada ao nível do acompanhamento do
cliente nas áreas da banca e da actividade seguradora, aliada à necessária
qualidade na área da gestão de sinistros, explica que os canais tradicionais
continuem a ser absolutamente determinantes na distribuição de seguros da área
Não Vida.

No que se refere ao seu relacionamento com as empresas de seguros e com os
corretores, uma maioria muito significativa de agentes de seguros trabalha em
exclusividade (28,1% em 2004) ou com um número máximo de cinco empresas
(51,7%). É também de referir a existência de uma tendência para o crescimento
do número de agentes singulares exclusivos, mesmo se em termos globais o
número de agentes singulares se tem vindo a reduzir.

A idade média do mediador pessoa singular – que no caso português corresponde
apenas a agentes e aos angariadores – é relativamente elevada, 50,5 anos,
principalmente se comparada com a idade média da população portuguesa activa,
a qual se cifrava em 38,3 anos em 2001, de acordo com o XVI Recenseamento
Geral da População. Todavia, ao contrário do progressivo envelhecimento de que
a população em geral tem sido alvo, o conjunto dos mediadores de seguros tem
apresentado algum rejuvenescimento em termos relativos – já que a idade média,
em termos reais, continuou a aumentar –, o qual se cifrou numa diminuição de 5,6
anos entre 1997 e 2004.

Relativamente ao comissionamento, verifica-se uma tendência para o crescimento
do montante médio de comissões liquidadas a corretores, 6,5% em média, ao
ano, entre 1996 e 2004, e a agentes, quer constituídos sob a forma de pessoa
colectiva (5,8%) quer como pessoa singular (5,7%), por contraponto aos
angariadores, que em idêntico período viram os seus montantes médios de
comissões decrescer 2,2% ao ano.

Ainda assim, não se tem verificado ao longo dos últimos anos uma alteração
significativa do perfil de distribuição dos mediadores pelas diversas classes de
montantes médios de comissões anuais, verificando-se uma acumulação
significativa – cerca de metade – nos escalões correspondentes a um montante
inferior a 1.500 euros. A desagregação da comissão percebida por cada categoria
compensa, necessariamente, a prestação de serviços mais ou menos alargada que
proporciona e a dimensão dos negócios associados à sua actividade, com os
corretores (média anual de 977,2 mil euros em 2004) a destacarem-se claramente
dos agentes pessoas colectivas (115,9 mil euros), dos agentes pessoas singulares
(6,3 mil euros) e dos angariadores (2 mil euros, aproximadamente).

Os diversos rankings preparados para este estudo específico apontam também no
sentido da existência de alguma concentração nos segmentos correspondentes às
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diversas categorias de mediador: mais concentrados os segmentos relativos aos
angariadores (índice de Gini de 0,771 em 2004) e aos agentes pessoas singulares
(0,765) – apesar do elevado número de elementos que aí se posicionam – do que
no caso dos corretores (0,673) ou dos agentes pessoas colectivas (índice de Gini de
0,516). Parece também relevante assinalar que cerca de três quartos dos agentes
pessoas singulares nacionais auferiram em 2004 comissões de montante inferior a
doze vezes o SMN, dos quais mais de sete mil auferiram, em idêntico período, um
montante de comissões inferior a um SMN, e mais de dois mil comunicaram
comissões inferiores a 100 euros.

Passando às análises efectuadas relativamente aos elementos contabilísticos que
os mediadores pessoas colectivas enviam periodicamente ao ISP, pode constatar-se
uma evolução positiva no seu grau de independência financeira (medido através
da relação activo/passivo), entre 2002 e 2004, e tanto no caso dos corretores
como dos agentes, embora estes últimos, em termos relativos, apresentem um
indicador superior.

Os agentes pessoas colectivas apresentam também uma rentabilidade dos capitais
próprios superior (48,6% em 2004) e mais estável do que o ROE evidenciado pelos
corretores (13%, idem), situação que se repete na rentabilidade das comissões.

Procurou-se também estabelecer uma relação entre o grau de domínio da
empresa – medido pela quota de mercado – e a rentabilidade dos capitais
próprios. Tanto para os agentes pessoas colectivas como para os corretores,
verificou-se uma ligeiríssima tendência para, em ambas as categorias, a um maior
grau de domínio do mercado estar associada uma maior rentabilidade dos capitais
próprios.

Finalmente, o tratamento estatístico dos resultados dos exames que os candidatos
(pessoas singulares) fazem junto do ISP aponta para uma pontuação média apenas
marginalmente superior ao limite de aprovação, a qual apenas ocorreu, em 2004,
em 64,9% dos exames realizados. O necessário grau de preparação para um cabal
exercício da mediação de seguros aparece também reflectido num maior grau de
sucesso – quer ao nível da pontuação, quer da percentagem de aprovações – nos
candidatos com um nível de escolaridade mais elevado.

Por tudo o que fica referido, verifica-se alguma evolução na actividade da
mediação levada a cabo no país, a qual se depara agora com grandes desafios,
colocados quer por pressão do mercado e dos consumidores, quer por via
regulamentar, através da necessária transposição para o ordenamento jurídico
nacional da Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

A realização de um novo estudo sobre esta actividade quando se voltar a atingir
alguma estabilidade após a modificação induzida pela transposição da Directiva
permitirá avaliar a evolução e a capacidade de adaptação do sector da mediação
de seguros.

Espera-se que o mercado da mediação de seguros possa continuar a reforçar o seu
papel, no sentido de corresponder à evolução do mercado segurador, às novas
técnicas de comercialização e às exigências do aumento da confiança no mercado.

Para esse efeito é essencial continuar a apostar na profissionalização, na
credibilidade e na transparência.
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ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ACTIVIDADE
SEGURADORA E DE FUNDOS DE PENSÕES

8.1. Linhas gerais

8.1.1. Legislação e regulamentação específicas ou exclusivas
da actividade seguradora ou dos fundos de pensões

A regulação da actividade seguradora não assumiu em 2004 uma expressão
quantitativa significativa – quer  a nível legislativo, quer a nível regulamentar –
fruto da concentração do esforço nesta área na preparação dos instrumentos
jurídicos necessários à transposição de Directivas comunitárias e da necessidade de
aguardar a concretização desses processos em ordem a posteriormente
desenvolver a respectiva regulamentação.

Refira-se, em especial: (i) a Directiva n.º 2002/65/CE, do Parlamento e do
Conselho, de 23 de Setembro, relativa à comercialização à distância de serviços
financeiros prestados a consumidores e que altera as Directivas n.os 90/619/CEE,
do Conselho, 97/7/CE e 98/27/CE; (ii) a Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento e
do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa à mediação de seguros; (iii) 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 e que altera as
Directivas n.os 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE do Conselho, e as Directivas n.os 98/78/CE e 2000/12/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, e; (iv) a Directiva n.º 2003/41/CE, do
Parlamento e do Conselho, de 3 de Junho, relativa às actividades e à supervisão
das instituições de realização de planos de pensões profissionais.

Não obstante, há que destacar:

– O Decreto-Lei n.º 60/2004, de 22 de Março, que altera o Decreto-Lei n.º
176/95, de 26 de Julho. Este diploma tem por objectivo reforçar a informação
ao aforrador quando investe em seguros ligados a fundos de investimento
(unit linked), produtos que, no âmbito da actividade seguradora, constituem
instrumentos de captação de aforro estruturados (ICAE), isto é, instrumentos
que combinam as características de um produto clássico – segurador, bancário
ou do mercado de valores mobiliários – com as de outro ou outros
instrumentos financeiros, formando assim um produto materialmente novo.

De facto, qualquer que seja o instrumento original, aos ICAE está associado
um nível de risco que pode não ser facilmente perceptível ou compreensível
para o aforrador, na medida em que este não esteja devidamente esclarecido
de que o resultado do seu investimento não está determinado à partida,
dependendo de variáveis de evolução incerta, que podem implicar a
inexistência de remuneração e, no limite, a perda do capital investido.

Estabelece-se, assim, um regime de informações pré-contratuais específico
para os unit linked que se propõe assegurar que o aforrador tem acesso a toda
a informação relevante para tomar uma decisão de investimento consciente.
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Este regime implica o aditamento, através de norma do Instituto de Seguros de
Portugal, de novos deveres específicos de informação e de publicidade e a
exigência da disponibilização da informação pré-contratual através de um
prospecto informativo.

O regime é acompanhado da previsão expressa do direito de resolução
constante do n.º 2 do artigo 179.º e dos direitos de renúncia constantes dos
n.os 1 e 2 do artigo 182.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril. No
entanto, entendeu-se que, no caso dos unit linked, a divergência entre as
informações pré-contratuais e a apólice reveste uma gravidade que justifica
um acréscimo na protecção dos direitos dos tomadores de seguros, pelo que,
em consequência da renúncia, o tomador deve ser reembolsado da totalidade
das importâncias pagas.

Ao Instituto de Seguros de Portugal é ainda atribuída competência para fixar
deveres de informação e de publicidade acrescidos que se revelem necessários
para a compreensão efectiva pelo tomador de seguro dos elementos essenciais
do compromisso, ajustados às características específicas dos seguros ou
operações do ramo «Vida».

– A Norma Regulamentar n.º 5/2004-R, de 10 de Setembro, que,
regulamentando o Decreto-Lei n.º 60/2004, de 22 de Março, estabelece as
regras aplicáveis em matéria de publicidade, informação pré-contratual e
informação na vigência do contrato no que se refere aos instrumentos de
captação de aforro estruturados (ICAE) comercializados em Portugal no
âmbito da actividade seguradora.

Ressalte-se:

(i) a padronização e a consolidação da informação pré-contratual a prestar ao
tomador, através de um prospecto informativo;

(ii) o estabelecimento do elenco da informação individualizada que deve ser
fornecida anualmente a cada tomador de seguro/pessoa segura;

(iiii)a previsão da existência de dois tipos de relatórios globais sobre a gestão
do ICAE, um a elaborar mensalmente/semestralmente e outro com
periodicidade anual a ser certificado por revisor oficial de contas. Estes
relatórios devem encontrar-se à disposição dos tomadores na sede da
empresa e no respectivo site, bem como nos respectivos canais de
comercialização e, sempre que possível, nos respectivos sites;

(iv) a fixação de um conjunto de regras relativas às rendibilidades divulgadas e
a definição da forma de cálculo da rendibilidade e da volatilidade do fundo
afecto ao ICAE, para efeitos de divulgação ao mercado e ao tomador. A
divulgação da rendibilidade deve indicar a classe de risco em que o fundo
se insere em função da volatilidade.

– A Norma Regulamentar n.º 6/2004-R, de 20 de Setembro, que, com o
objectivo de aumentar a transparência e a qualidade da informação prestada,
estabelece um conjunto de princípios orientadores a seguir pelos actuários
responsáveis na área dos fundos de pensões relativos à elaboração dos
relatórios previstos na legislação em vigor.
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Embora sem natureza normativa, cabe ainda referir:

– A Circular n.º 27/2004, de 26 de Outubro, que divulga os princípios
orientadores dos procedimentos de consulta pública do Instituto de Seguros
de Portugal.

Considerando:

(i) a relevância que os contributos resultantes dos processos de consulta
pública podem assumir no aumento da eficácia e da transparência da
regulamentação e no equilíbrio dos interesses dos intervenientes no
mercado, consumidores e outros utilizadores de produtos e serviços da
actividade seguradora e de gestão de fundos de pensões;

(ii) o alargamento do leque de abordagens e soluções alternativas resultante
da diversificação de conhecimentos e experiências que podem ser
carreados para o processo legislativo e regulamentar;

(iii) a necessidade de promover o conhecimento da missão, atribuições e
competências do Instituto de Seguros de Portugal, bem como a melhor
compreensão do mercado, produtos e serviços da actividade seguradora e
de gestão de fundos de pensões;

(iv) a adopção das melhores práticas internacionais nesta matéria, aliás na
linha seguida pelo próprio Comité das Autoridades Europeias de
Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma;

o Instituto de Seguros de Portugal entendeu aprovar e divulgar os princípios
orientadores dos procedimentos de consulta pública sobre as normas
regulamentares que emite, abrangendo, quer a fase da consulta propriamente
dita, quer o tratamento das respostas.

– A Circular n.º 28/2004, de 17 de Novembro, relativa à constituição da provisão
para sinistros.

No sentido de assegurar o rigoroso cumprimento dos requisitos estipulados na
legislação em vigor, e na sequência de algumas dúvidas suscitadas por
algumas empresas de seguros, a presente Circular efectua alguns
esclarecimentos com o objectivo de garantir a utilização de procedimentos
uniformes relativamente à constituição da provisão para sinistros.

8.1.2. Legislação e regulamentação não específicas ou
exclusivas mas com incidência na actividade
seguradora ou dos fundos de pensões

Em matéria de legislação não específica, mas com incidência na actividade
seguradora ou dos fundos de pensões, destacam-se as seguintes intervenções
legislativas:

– A aprovação do Decreto-Lei n.º 59/2004, de 19 de Março, que altera os artigos
508.º e 510.º do Código Civil.
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Até à aprovação deste diploma, o valor máximo de indemnização em acidente
de viação sem culpa do responsável previsto no n.º 1 do artigo 508.º do
Código Civil correspondia a um valor muito inferior ao capital mínimo do
seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Esta situação esteve na
base de vários recursos jurisdicionais que chegaram ao Supremo Tribunal de
Justiça e veio a ser considerada pelo Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias como incompatível com o n.º 2 do artigo 1.º da Directiva n.º
84/5/CEE, do Conselho, de 30 de Dezembro de 1983, relativa à aproximação
das legislações dos Estados membros respeitantes ao seguro de
responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis
(Segunda Directiva).

Para o efeito de anular este desfasamento, este diploma fixa novos critérios de
determinação dos montantes máximos de indemnização quando não haja
culpa do responsável, nos casos de acidente de viação, de acidente causado
por veículo utilizado em transporte colectivo e de acidente causado por veículo
utilizado em transporte ferroviário, fazendo-os corresponder ao capital mínimo
do seguro obrigatório de responsabilidade civil estabelecido para cada situação.

Estabelece, ainda, que no caso de danos causados por instalações de energia
eléctrica ou de gás, quando não haja culpa do responsável, a indemnização
tem, para cada acidente, como limite máximo, o capital mínimo do seguro
obrigatório de responsabilidade civil automóvel, salvo se, havendo seguro
obrigatório, diploma especial estabelecer um capital mínimo de seguro, caso
em que a indemnização tem como limite máximo esse capital.

– A transposição para a ordem jurídica interna da Directiva relativa a certos
aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do
comércio electrónico, no mercado interno, bem como o artigo 13.º da
Directiva relativa ao tratamento de dados pessoais e a protecção da
privacidade no sector das comunicações electrónicas (Decreto-Lei n.º 7/2004,
de 7 de Janeiro).

Este diploma veio reconhecer, no âmbito comunitário, o principio da
submissão da prestação de serviços da sociedade da informação à lei do lugar
do estabelecimento, embora seja excepcionada deste regime a actividade
seguradora, quanto a seguros obrigatórios, alcance e condições da autorização
da empresa de seguros e empresas em dificuldade ou em situação irregular.

Estabelece, em contrapartida, a possibilidade de os tribunais e outras
entidades competentes, nomeadamente as entidades de supervisão,
restringirem a circulação de um determinado serviço da sociedade da
informação proveniente de outro Estado membro se lesar ou ameaçar
gravemente determinados valores susceptíveis de protecção.

Este diploma especifica ainda a responsabilidade dos prestadores de serviço
em rede, regras sobre comunicações publicitárias em rede e marketing directo
e contratação electrónica.

Manteve-se durante o ano 2004 a tendência constante de criação de seguros
obrigatórios. Constituem confirmação dessa tendência os seguintes exemplos:

– Seguro de responsabilidade civil profissional dos notários (Decreto-Lei n.º
26/2004, de 4 de Fevereiro);
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– Seguro de acidentes pessoais dos dirigentes associativos voluntários (Lei n.º
20/2004, de 5 de Junho);

– Seguro de responsabilidade civil profissional e de responsabilidade pela
actividade dos estabelecimentos termais (Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de
Junho);

– Seguro de responsabilidade civil profissional das entidades acreditadas no
âmbito do processo de licenciamento industrial (Decreto-Lei n.º 152/2004, de
30 de Junho);

– Seguro de responsabilidade civil do promotor, do investigador, da respectiva
equipa e do proprietário ou órgão de gestão do centro de ensaio,
relativamente à realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso
humano (Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto);

– Seguro de danos próprios de bens culturais cedidos por ou a museus (Lei n.º
47/2004, de 19 de Agosto);

– Seguro de responsabilidade civil das sociedades de advogados que optem pelo
regime de responsabilidade limitada (Decreto-Lei n.º 229/2004, de 10 de
Dezembro).

8.1.3. Enquadramento comunitário

No que se refere ao enquadramento comunitário, de sublinhar a aprovação pela
Comissão de diversos Regulamentos (Regulamento (CE) n.° 707/2004,
Regulamento (CE) n.os 2086/2004, Regulamento (CE) n.° 2236/2004,
Regulamento (CE) n.° 2237/2004 e Regulamento (CE) n.° 2238/2004) que
adoptam certas normas internacionais de contabilidade, nos termos do
Regulamento (CE) n.° 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho.

Pode ainda referenciar-se a Directiva n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de
Dezembro, que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e
mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento.

Resulta desta Directiva que os Estados membros devem assegurar que, em todos
os novos contratos celebrados, o mais tardar, depois de 21 de Dezembro de 2007,
a consideração do sexo enquanto factor de cálculo dos prémios e das prestações
para efeitos de seguros e outros serviços financeiros não resulte, para os
segurados, numa diferenciação dos prémios e prestações.

Os Estados membros podem, não obstante, decidir antes de 21 de Dezembro de
2007, permitir diferenciações proporcionadas nos prémios e benefícios
individuais sempre que a consideração do sexo seja um factor determinante na
avaliação de risco com base em dados actuariais e estatísticos relevantes e
rigorosos.

Em qualquer caso, os custos relacionados com a gravidez e a maternidade não
devem resultar, para os segurados, numa diferenciação dos prémios e
prestações.
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8.2. Listagem da Legislação e Regulamentação

8.2.1. Legislação e regulamentação específicas ou exclusivas
da actividade seguradora ou dos fundos de pensões

Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 60/2004, de 22 de Março

Altera o Decreto-Lei n.º 176/95, de 26 de Julho, que estabelece regras de
transparência para a actividade seguradora e disposições relativas ao regime
jurídico do contrato de seguro.

Decreto-Lei n.º 150/2004, de 29 de Junho

Altera o Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho, que estabelece o regime
jurídico do pagamento dos prémios de seguro.

Portarias

Portaria n.º 326/2004, 31 de Março (Diário da República n.º 77, I Série-B)

Fixa as percentagens legais, para o ano 2004, que constituem receitas do Fundo
de Acidentes de Trabalho (FAT), incidentes sobre os salários seguros e capitais de
remição das pensões em pagamento à data de 31 de Dezembro de 2003.

Portaria n.º 907/2004, 26 de Julho (Diário da República n.º 174, I Série-B)

Aprova o Regulamento do Sistema Integrado de Protecção contra as
Aleatoriedades Climáticas (SIPAC).

Portaria n.º 1146/2004 (2.ª Série), de 30 de Setembro (Diário da República n.º 256,
II Série, de 30 de Outubro)

Fixa as percentagens legais, para o ano 2005, que constituem receitas do Fundo
de Acidentes de Trabalho (FAT), incidentes sobre os salários seguros e capitais de
remição das pensões em pagamento à data de 31 de Dezembro de 2004.

Portaria n.º 1255/2004 (2.ª Série), de 2 de Novembro (Diário da República n.º 277,
II Série, de 25 de Novembro)

Fixa, para o ano 2005, a taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal incidente
sobre a receita processada relativamente aos seguros directos e sobre a totalidade
das contribuições efectuadas pelos associados e pelos participantes para os fundos
de pensões.

Normas Regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal

Norma Regulamentar n.º 1/2004-R, de 6 de Fevereiro (Regulamento n.º 11/2004,
Diário da República n.º 48, II Série, de 26 de Fevereiro)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 2.º trimestre de
2004.
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Norma Regulamentar n.º 2/2004-R, de 24 de Maio (Regulamento n.º 21/2004,
Diário da República n.º 132, II Série, de 5 de Junho)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 3.º trimestre de
2004.

Norma Regulamentar n.º 3/2004-R, de 12 de Julho (Regulamento n.º 30/2004,
Diário da República n.º 172, II Série, de 23 de Julho)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 4.º trimestre de
2004.

Norma Regulamentar n.º 4/2004-R, de 24 de Agosto (Regulamento n.º 36/2004,
Diário da República n.º 222, II Série, de 20 de Setembro)

Aprova as condições gerais e especiais uniformes do seguro de colheitas, de
aplicação obrigatória pelas empresas de seguros que cubram esses riscos em
Portugal continental.

Norma Regulamentar n.º 5/2004-R, de 10 de Setembro (Regulamento n.º
37/2004, Diário da República n.º 225, II Série, de 23 de Setembro)

Estabelece as regras aplicáveis em matéria de publicidade, informação pré-
contratual e informação na vigência do contrato no que se refere aos
instrumentos de captação de aforro estruturados (ICAE) comercializados em
Portugal no âmbito da actividade seguradora.

Norma Regulamentar n.º 6/2004-R, de 20 de Setembro (Regulamento n.º
39/2004, Diário da República n.º 236, II Série, de 7 de Outubro)

Estabelece um conjunto de princípios orientadores a seguir pelos actuários
responsáveis na área dos fundos de pensões relativos à elaboração dos relatórios
previstos na legislação em vigor.

Norma Regulamentar n.º 7/2004-R, de 25 de Outubro (Regulamento n.º 44/2004,
Diário da República n.º 273, II Série, de 20 de Novembro)

Altera a Norma Regulamentar n.º 22/2003-R, de 19 de Maio, ajustando a forma
de envio de informação relativa às pensões de acidentes de trabalho ao novo
modelo de recolha de informação implementado pelo Instituto de Seguros de
Portugal através do portal ISPnet.

Norma Regulamentar n.º 8/2004-R, de 27 de Outubro (Regulamento n.º 45/2004,
Diário da República n.º 273, II Série, de 20 de Novembro)

Estabelece os índices de actualização dos capitais seguros nas apólices do ramo
“Incêndio e elementos da natureza” com início ou vencimento no 1.º trimestre de
2005.
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Circulares do Instituto de Seguros de Portugal

Circular n.º 27/2004, de 26 de Outubro

Divulga os princípios orientadores dos procedimentos de consulta pública sobre
normas regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal.

Circular n.º 28/2004, de 17 de Novembro

Efectua alguns esclarecimentos com o objectivo de garantir a utilização de
procedimentos uniformes relativamente à constituição da provisão para sinistros.

Outros

Despacho conjunto n.º 205/2004, de 27 de Janeiro (Diário da República n.º 78, II
Série, de 1 de Abril)

Aprova o tarifário de prémios relativo às condições gerais da apólice de seguro-caução
com garantia do Estado e às condições gerais da apólice de seguro-caução indirecta
com garantia do Estado.

Despacho conjunto n.º 224/2004, de 27 de Janeiro (Diário da República n.º 84, II
Série, de 8 de Abril)

Aprova as condições gerais da apólice de seguro de créditos à exportação (crédito
ao exportador – riscos de fabrico e de crédito – com garantia do Estado), da
apólice de seguro de créditos financeiros (financiamento directo ao importador,
com garantia do Estado e linha de crédito, com garantia do Estado), da apólice de
caução, com garantia do Estado e da apólice de caução indirecta, com garantia do
Estado. Aprova ainda as condições especiais às apólices globais de seguro de
créditos (riscos políticos e extraordinários na fase de fabrico, com garantia do
Estado e riscos políticos e extraordinários na fase de crédito, com garantia do
Estado).

Despacho conjunto n.º 449/2004, de 26 de Julho (Diário da República n.º 174, II
Série, de 26 de Agosto)

Determina os grupos de culturas e as tarifas de referência para cálculo das
bonificações dos contratos de seguro de colheitas celebrados a partir de 1 de
Janeiro de 2004, previstas no regulamento do SIPAC – Sistema Integrado de
Protecção contra as Aleatoriedades Climáticas.

8.2.2. Legislação e regulamentação não específicas ou
exclusivas mas com incidência na actividade seguradora
ou dos fundos de pensões

Leis

Lei n.º 8/2004, de 10 de Março

Autoriza o Governo a regular o exercício das actividades de mediação imobiliária e
angariação imobiliária. Nos termos do artigo 3.º, alínea d), fica o Governo
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autorizado a sujeitar o exercício da actividade de mediação imobiliária, entre
outros requisitos, à celebração de contrato de seguro de responsabilidade civil.

Lei n.º 11/2004, de 27 de Março

Estabelece o regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens
de proveniência ilícita, transpondo a Directiva n.º 2001/97/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro, que altera a Directiva n.º 91/308/CEE,
do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais.

Lei n.º 13/2004, de 14 de Abril

Estabelece o enquadramento jurídico do agente da cooperação portuguesa e
define o respectivo estatuto jurídico. Os agentes da cooperação têm direito a
beneficiar de um sistema de seguro privado, obrigatoriamente definido no
contrato de cooperação, cujas condições são definidas por portaria dos Ministros
das Finanças e dos Negócios Estrangeiros (artigo 17.º, n.º 9).

Lei n.º 20/2004, de 5 de Junho

Estabelece o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário. Os dirigentes
associativos voluntários beneficiam de um seguro de acidentes pessoais em
deslocações fora do território nacional (artigo 9.º).

Lei n.º 27/2004, de 16 de Julho

Primeira alteração à Lei n.º 11/2004, de 27 de Março, que estabelece o regime de
prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e
procede à 16.ª alteração ao Código Penal e à 11.ª alteração ao Decreto-Lei n.º
15/93, de 22 de Janeiro.

Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho

Aprova a Lei de Bases do Desporto. Estabelece a obrigatoriedade de um sistema
de seguro dos praticantes desportivos enquadrados na prática desportiva
organizada, a ser regulado por diploma próprio, com o objectivo de cobrir os
particulares riscos a que estão sujeitos, prevendo uma protecção adequada para
os cidadãos portadores de deficiência (artigo 70.º).

Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto

Aprova o Estatuto do Bolseiro de Investigação. Estabelece o direito dos bolseiros,
beneficiarem, por parte da entidade acolhedora ou financiadora, de um seguro
contra acidentes pessoais, incluindo as deslocações ao estrangeiro [artigo 9.º, n.º
1, alínea e)].

Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto

Aprova o regime jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com
medicamentos de uso humano. Estabelece a obrigatoriedade de existência de um
seguro que cubra a responsabilidade do promotor, do investigador, da respectiva
equipa e do proprietário ou órgão de gestão do centro de ensaio [artigos 6.º, n.º
1, alínea e) e 14.º].
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Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto

Aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses. Estabelece o dever do museu
celebrar contrato de seguro de bens culturais depositados quando tal for
aconselhável por razões de segurança ou constitua condição do depósito cujo
objecto e clausulado serão acordados entre as partes (artigo 81.º). Também os
bens culturais cedidos por museu ou por pessoas singulares ou colectivas a
museus devem ser objecto de contrato de seguro cujo objecto e clausulado serão
acordados entre as partes (artigo 84.º).

Lei n.º 55-A/2004, de 30 de Dezembro

Aprova as Grandes Opções do Plano para 2005. Prevê que o desenvolvimento
articulado dos diferentes pilares da segurança social implica a assunção clara da
complementaridade, nomeadamente através de uma maior consistência dos
benefícios fiscais para estímulo das pensões complementares e do reforço da
supervisão dos Fundos de Pensões e garantia da portabilidade das pensões
[Reforma da Segurança social, p. 7412(83)].

Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro

Aprova o Orçamento do Estado para 2005. Altera o artigo 86.º do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Prémios de seguros), o artigo
40.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(Realizações de utilidade social) e o artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(Fundos de poupança-reforma, poupança-educação e poupança-reforma/ educação).

Decretos-Leis

Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro

Estabelece o regime jurídico do licenciamento da instalação e da exploração dos
centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos
perigosos. Prevê a prestação de caução antes da emissão do alvará de licença de
instalação ou de exploração, através de depósito que pode ser substituído por
garantia bancária ou seguro-caução que ofereça garantias equivalentes (artigos
60.º e 61.º). Prevê ainda que os riscos decorrentes da actividade licenciada devem
estar garantidos por seguro de responsabilidade civil ou declaração de
responsabilidade do candidato ou das empresas que integram o candidato, com
menção do património que fica afecto (artigo 62.º).

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais
dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no
mercado interno, bem como o artigo 13.º da Directiva n.º 2002/58/CE, de 12 de
Julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da
privacidade no sector das comunicações electrónicas.

Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro

Aprova o Estatuto do Notariado. Estabelece constituir dever do notário contratar e
manter seguro de responsabilidade civil profissional de montante não inferior a €
100 000 [artigo 23.º, n.º 1, alínea m), do Estatuto do Notariado].
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Decreto-Lei n.º 30/2004, de 6 de Fevereiro

Atribui à Autoridade da Concorrência parte das receitas de entidades reguladoras
sectoriais, provenientes de taxas cobradas pelos serviços por elas prestados.

Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro

Altera o regime jurídico do exercício da actividade de segurança privada.
Estabelece como requisitos da emissão e manutenção de alvará: (i) a prestação
de caução a favor do Estado, mediante depósito em instituição bancária,
seguro-caução à primeira solicitação ou garantia bancária à primeira solicitação,
de montante não superior a € 40 000, a fixar por despacho do Ministro da
Administração Interna; (ii) a contratação de seguro de responsabilidade civil no
valor mínimo de € 250 000 e demais condições a aprovar por portaria conjunta
dos Ministros das Finanças e da Administração Interna; (iii) contratação de seguro
contra roubo e furto no valor mínimo de € 2 000 000 e demais condições a
aprovar por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Administração
Interna, no caso de transporte, guarda, tratamento e distribuição de valores
[artigos 18.º, n.º 1, alínea d) e artigo 26.º, n.º 2, alíneas b), e) e f)]. A caução é
também exigida para a emissão de licença [artigos 18.º, n.º 1, alínea d) e artigo
27.º, n.º 2, alínea b)].

Decreto-Lei n.º 59/2004, de 19 de Março

Altera os artigos 508.º e 510.º do Código Civil.

Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14 de Abril

Altera o Regulamento das condições técnicas e de segurança a observar na
concepção, instalação e manutenção de balizas de futebol, de andebol, de hóquei
e pólo aquático e dos equipamentos de basquetebol existentes nas instalações
desportivas de uso público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de
Maio. Alarga o âmbito do seguro obrigatório previsto, estabelecendo que a
entidade responsável pelos equipamentos desportivos deve celebrar um contrato
de seguro de responsabilidade civil que abranja o ressarcimento de danos
causados aos utilizadores, designadamente em virtude de deficientes condições
de instalação e manutenção dos referidos equipamentos. Não só o valor mínimo
obrigatório do seguro de responsabilidade civil, mas também as condições do
contrato de seguro passam a ser fixados em portaria conjunta do Ministro das
Finanças e do membro do Governo responsável pela área dos desportos (artigo
11.º).

Decreto-Lei n.º 124/2004, de 25 de Maio

Aprova o Regulamento da Náutica de Recreio. Estabelece que os proprietários de
embarcações de recreio dos tipos 1, 2, 3 e 4 e de tipo 5 que possuam, no mínimo,
um motor como meio de propulsão, são obrigados a celebrar um contrato de
seguro que garanta a responsabilidade civil por danos causados a terceiros pelas
embarcações de recreio [artigos 23.º, n.º 1, alínea c), 42.º e 54.º, n.º 1, alínea a),
subalínea vi)].

Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de Junho

Aprova o regime jurídico da actividade termal. Estabelece que a responsabilidade
civil profissional bem como a responsabilidade pelas actividades dos
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estabelecimentos termais devem ser transferidas, total ou parcialmente, para
empresas de seguros (artigo 16.º).

Decreto-Lei n.º 152/2004, de 30 de Junho

Estabelece o regime de intervenção das entidades acreditadas em acções
relacionadas com o processo industrial. Fixa o dever de as entidades acreditadas
celebrarem contrato de seguro de responsabilidade civil extracontratual destinado
a cobrir os danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de lesões corporais
ou materiais causadas a terceiros por erros ou omissões cometidas no exercício da
sua actividade no processo de licenciamento industrial, nos termos a regulamentar
por portaria do Ministro da Economia [artigos 4.º, n.º 2, 5.º, alínea e) e 9.º, alínea
a)].

Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto

Estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos
cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios
reguladores da actividade cinegética. Fixa o dever de os caçadores celebrarem um
contrato de seguro de responsabilidade civil por danos causados a terceiros no
montante mínimo de € 100 000 no acto venatório com arma de caça e de €
25 000 nos restantes casos. Também as entidades responsáveis pela realização de
montarias, batidas e largadas devem celebrar um contrato de seguro [artigos 63.º,
65.º, n.º 1, alínea e), 74.º, n.º 3, 75.º, n.º 2 e 76.º].

Decreto-Lei n.º 211/2004, de 20 de Agosto

Regula o exercício das actividades de mediação imobiliária e de angariação
imobiliária. Estabelece o dever das empresas de mediação realizarem um contrato
de seguro de responsabilidade civil, de montante e condições mínimos a fixar por
portaria conjunta dos ministros que tutelam o IMOPPI, o Instituto de Seguros de
Portugal e a defesa do consumidor. O contrato de seguro de responsabilidade civil
destina-se ao ressarcimento dos danos patrimoniais causados a terceiros,
decorrentes de acções ou omissões das empresas, seus representantes, ou do
incumprimento de outras obrigações resultantes do exercício da actividade, bem
como dos danos causados por factos praticados por angariadores no âmbito dos
contratos de prestação de serviços com estes celebrados [artigos 6.º, n.º 1, alínea
e) e 23.º].

Decreto-Lei n.º 221/2004, de 18 de Novembro

Define condições excepcionais para o transporte particular de trabalhadores
agrícolas nas caixas de carga de reboques, semi-reboques e veículos de
mercadoria de caixa aberta. Estabelece a obrigatoriedade dos passageiros
transportados serem protegidos por seguro de acidentes de trabalho [artigo 2.º,
alínea e)].

Decreto-Lei n.º 229/2004, de 10 de Dezembro

Aprova o regime jurídico das Sociedades de Advogados. Estabelece que as
sociedades de advogados que optem pelo regime de responsabilidade limitada
devem obrigatoriamente contratar um seguro de responsabilidade civil para cobrir
os riscos inerentes ao exercício da actividade profissional dos seus sócios,
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associados, advogados estagiários, agentes ou mandatários. O capital mínimo
obrigatoriamente seguro não pode ser inferior ao valor correspondente a 50% do
valor de facturação da sociedade no ano anterior, com um mínimo de € 50 000 e
um máximo de € 5 000 000 (artigo 37.º).

Decreto-Lei n.º 238/2004, de 18 de Dezembro

Aprova o regime jurídico aplicável à utilização de aeronaves de voo livre e
ultraleves. Estabelece que os proprietários dos ultraleves e os pilotos das aeronaves
de voo livre têm de possuir um contrato de seguro que garanta, nos termos da
legislação em vigor para o sector da aviação civil, a responsabilidade civil pelos
danos causados a terceiros pela aeronave, salvo se o acidente se tiver ficado a
dever a culpa exclusiva do lesado e com um limite mínimo correspondente ao
limite máximo de responsabilidade sem culpa estabelecido na legislação em vigor
para o sector da aviação civil [artigos 41.º e 46.º, n.º 1, alínea t)].

Decreto-Lei n.º 240-A/2004, de 29 de Dezembro

Transfere para a Caixa Geral de Aposentações a responsabilidade pelos encargos
com as pensões de aposentação do pessoal da Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
aposentado ou no activo, relativamente ao tempo de serviço prestado na empresa
até à data da constituição do Fundo de Pensões do Pessoal da CGD (31 de
Dezembro de 1991).

Decreto-Lei n.º 240-B/2004, de 29 de Dezembro

Transfere para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) a responsabilidade pelos
encargos com as pensões de aposentação do pessoal, aposentado ou no activo,
da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., subscritor da CGA.

Decreto-Lei n.º 240-C/2004, de 29 de Dezembro

Transfere para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) a responsabilidade pelos
encargos com as pensões de aposentação do pessoal, aposentado ou no activo,
da Empresa Pública Navegação Aérea de Portugal (NAV Portugal, E.P.E.),
subscritor da CGA.

Decreto-Lei n.º 241-A/2004, de 30 de Dezembro

Transfere para a Caixa Geral de Aposentações a responsabilidade pelos encargos
com as pensões de aposentação e respectivas pensões de sobrevivência do pessoal
da Caixa Geral de Depósitos, S.A., aposentado ou no activo, relativamente ao
tempo de serviço prestado à empresa entre 1 de Janeiro de 1992 e 31 de
Dezembro de 2000.

Decreto-Lei n.º 241-B/2004, de 30 de Dezembro

Determina que constituem receita geral do Estado de 2004 85% dos saldos de
gerência existentes em 31 de Dezembro de 2003 da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM), da Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM), da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e do Instituto
de Seguros de Portugal (ISP).
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Portarias

Portaria n.º 313/2004, de 23 de Março (Diário da República n.º 70, I Série-B)

Aprova o Regulamento dos Mediadores dos Jogos Sociais do Estado atribuídos à
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estabelece como um dos requisitos mínimos
para o exercício da actividade de mediador afecta a um estabelecimento comercial
a detenção de seguros de responsabilidade civil e de equipamentos determinados
pela direcção do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
[artigo 3.º, alínea g)].

Portaria n.º 507/2004, de 14 de Maio (Diário da República n.º 113, I Série-B)

Estabelece, para o ano 2004, a percentagem a aplicar sobre o montante das taxas
cobradas pelas entidades reguladoras sectoriais, que constitui receita da
Autoridade da Concorrência.

Portaria n.º 585/2004, de 29 de Maio (Diário da República n.º 126, I Série-B)

Define o capital mínimo e outros critérios qualitativos necessários para a
celebração do contrato de seguro referido no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
312/2003, de 17 de Dezembro, que aprovou as normas da detenção de animais
perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhia.

Portaria n.º 629/2004, de 12 de Junho (Diário da República n.º 137, I Série-B)

Define o capital mínimo e âmbito da cobertura do seguro obrigatório de acidentes
pessoais para participantes em actividades de campos de férias, previsto no artigo
17.º do Decreto-Lei n.º 304/2003, de 9 de Dezembro.

Portaria n.º 888/2004, de 21 de Julho (Diário da República n.º 170, I Série-B)

Cria o curso profissional de nível secundário de educação de técnico de banca e
seguros.

Portaria n.º 1049/2004, de 19 de Agosto (Diário da República n.º 195, I Série-B)

Estabelece as condições e o valor mínimo do capital do contrato de seguro de
responsabilidade civil a que se referem os n.os 1 e 2 do artigo 11.º do
Regulamento das condições técnicas e de segurança a observar na concepção,
instalação e manutenção das balizas de futebol, de andebol, de hóquei e de pólo
aquático e dos equipamentos de basquetebol existentes nas instalações
desportivas de uso público, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 100/2003, de
23 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14
de Abril.

Portaria n.º 1058/2004, de 21 de Agosto (Diário da República n.º 197, I Série-B)

Altera a Portaria n.º 1235/2003, de 27 de Outubro, que regulamenta o seguro
obrigatório de responsabilidade civil que cobre os riscos decorrentes da actividade
industrial que envolve maior grau de risco potencial.
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Portaria n.º 1222/2004, de 20 de Setembro (Diário da República n.º 222, I Série-B)

Aprova o plano de estudos e regulamenta o curso bietápico de licenciatura em
Gestão Bancária e Seguradora do Instituto Superior Politécnico Internacional.

Portaria n.º 1324/2004, de 19 de Outubro (Diário da República n.º 246, I Série-B)

Fixa o montante mínimo do seguro de responsabilidade civil na actividade
imobiliária previsto no Decreto-Lei n.º 211/2004, de 20 de Agosto.

8.2.3. Enquadramento comunitário

Decisão da Comissão de 2 de Abril de 2004 (2004/332/CE) (JO L 105, de 14 de
Abril de 2004)

Sobre a aplicação da Directiva n.º 72/166/CEE, do Conselho, relativamente à
fiscalização do seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de
veículos automóveis.

Regulamento (CE) n.º 707/2004, da Comissão, de 6 de Abril (JO L 111, de 17 de
Abril)

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.

Regulamento (CE) n.º 785/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Abril (JO L 138, de 30 de Abril)

Relativo aos requisitos de seguro para transportadoras aéreas e operadores de
aeronaves.

Regulamento (CE) n.º 2086/2004, da Comissão, de 19 de Novembro, (JO L 363,
de 9 de Dezembro)

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, no que diz respeito à inserção da IAS 39.

Directiva n.º 2004/113/CE, do Conselho, de 13 de Dezembro (JO L 373, de 21 de
Dezembro)

Que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no
acesso a bens e serviços e seu fornecimento.

Regulamento (CE) n.º 2236/2004, da Comissão, de 29 de Dezembro (JO L 392, de
31 de Dezembro)

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, no que diz respeito às normas
internacionais de relato financeiro (IFRS) 1 e 3 a 5, às normas internacionais de
contabilidade (IAS) 1, 10, 12, 14, 16 a 19, 22, 27, 28 e 31 a 41 e às interpretações
9, 22, 28 e 32 do Standard Interpretation Committee.
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Regulamento (CE) n.º 2237/2004, da Comissão, de 29 de Dezembro (JO L 393, de
31 de Dezembro)

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, no que diz respeito à IAS 32 e à IFRIC 1.

Regulamento (CE) n.º 2238/2004, da Comissão, de 29 de Dezembro (JO L 394, de
31 de Dezembro)

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 à IFRS 1, às IAS 1 a 10, 12 a
17, 19 a 24, 27 a 38, 40 e 41 e às SIC 1 a 7, 11 a 14, 18 a 27 e 30 a 33.
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