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QUEDA DO GRUPO ESPÍRITO SANTO

Buraco na
Tranquilidade 
sem culpados

Estava o grupo Espírito Santo a 
cair, em 2014, e a Tranquilidade 
subscreveu operações que 
financiaram em €150 milhões o seu 
acionista. A operação, decidida sem 

Textos Diogo Cavaleiro  
e Isabel Vicente  

Foto Tiago Miranda

Na primeira entrevista que dá ao fim 
de um ano no cargo, a presidente da 
Autoridade de Supervisão de Seguros 
e Fundos de Pensões (ASF) confessa 
que o facto de o orçamento estar sob 
as amarras do Ministério das Finanças 
compromete a independência e eficá-
cia do regulador. Não tem dúvidas de 
que o estatuto dos supervisores finan-
ceiros devia equiparar-se ao do Banco 
de Portugal. Quanto a Mário Centeno, 
que enquanto ministro das Finanças 
a nomeou para liderar a autoridade, 
diz que “assentaria bem em muitos 
lugares” e também “como governador 
do Banco de Portugal”.

PP EstáPháPumPanoPàPfrentePdoPregula-
dorPdosPseguros.POPquePfoiPmaisPdifícilP
dePgerir?

 R O primeiro ano é sempre de adapta-
ção, mas vi a minha vida bastante faci-
litada porque encontrei um conjunto 
de profissionais de muita competên-
cia, bem preparados e conhecedores 
do mercado. Mais a mais com uma 
pressão grande, pelo facto de termos 
falta de pessoal [a ASF tem 213 traba-
lhadores], o que significa que há uma 
pressão maior naqueles que estão.

PP QualPoPnúmeroPquePconsideraPne-
cessárioPePquePáreasPestãoPmaisPdes-
falcadas?

 R Há uma falta de quadros significa-
tiva. Temos falta de pessoal nas áre-
as core, regulação e supervisão e em 
áreas de gestão. A gestão de uma casa 
é muito importante. Tivemos auto-
rização das Finanças no início deste 
ano para contratar 20 profissionais no 
mercado e fechámos também a con-
tratação de recém-licenciados. Mas 
teríamos de reforçar um pouco mais.

PP OPreguladorPestáPcomPmaisPtrabalho?
 R A ASF recebeu muitas competênci-

as novas e não viu o seu quadro refor-
çado. Claro que há sempre a possibili-
dade de fazer melhor com os mesmos 
recursos e ser mais eficiente, mas a 
certa altura há limites.

PP OsPconstrangimentosPdePcontrata-
çãoPsãoPumaPlimitaçãoPaPumPtrabalhoP
maisPeficazPporPpartePdaPASF?

 R Se houver falhas em termos de re-
cursos, evidentemente isso prejudica 
a atividade e, no limite, pode efetiva-
mente prejudicar a eficácia da super-
visão e da regulação.

PP QualPoPvossoPorçamento?
 R Temos um orçamento financiado 

exclusivamente por receita privada, 
taxas de supervisão cobradas às em-
presas de seguros, aos mediadores e 
aos fundos de pensões. Mas o orça-
mento está sujeito a uma aprovação 
ministerial, e, portanto, não somos 
independentes na definição do orça-
mento e também não somos total-
mente independentes na sua gestão. 
O recrutamento de pessoas, como já 

disse, está sujeito a aprovação e, em 
matérias de despesas, temos limites à 
realização de rubricas, tal como acon-
tece com a Administração Pública. 
Este é um quadro que condiciona a au-
tonomia e independência dos supervi-
sores. Existe um quadro definido que 
se aplica aos supervisores financeiros 
e reguladores sectoriais, à exceção do 
Banco de Portugal [BdP].

PP ConsideraPquePdeviamPsairPdestaP
amarraPdaPlei-quadroPemPprolPdaPin-
dependência?

 R Sim. Sobretudo porque a receita é 
privada. Sendo as empresas de seguros 
e os fundos de pensões e os mediadores 
um universo com clientela (os consu-
midores e beneficiários e participantes 
dos fundos de pensões), estes poderiam 

Margarida Corrêa de Aguiar Presidente da Autoridade  
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)

“Não somos 
independentes  
na gestão  
do orçamento”

ter um papel em termos consultivos, ou 
seja, uma palavra a dizer sobre o modo 
como o orçamento é feito e gerido.

PP APtutelaPtemPsidoPsensívelPaPeven-
tuaisPqueixasPporPcontaPdestesPcons-
trangimentos?

 R Sim. Este recrutamento de 20 pro-
fissionais foi autorizado justamente 
pelo Ministério das Finanças, ainda 
pela anterior equipa.

PP SeriaPprecisoPhaverPmudançasPparaP
umaPmaiorPeficáciaPePindependência.

 R Não faz sentido ter um orçamento 
e, para poder utilizar rubricas desse 
orçamento, ter de ter uma autorização 
especial para o fazer. Isso retira inde-
pendência aos supervisores. Se um 
orçamento pressupõe recrutamento, 
investimentos em sistemas de infor-
mação, contratação de determinadas 
prestações de serviço, se pressupõe 
tudo isto, quem o gera deve poder 
concretizá-lo plenamente.

PP EstevePemPcimaPdaPmesaPumaPre-
formaPdePsupervisãoPfinanceiraPqueP
retirariaPprivilégiosPquePoPBdPPtinhaP
emPrelaçãoPaosPoutros.PContinuaPaP
serPnecessárioPalterarPosPpoderesPePaP
formaPcomoPestáPorganizadaPaPsuper-
visãoPemPPortugal?

 R Não defendo que se retirassem pode-
res ao BdP, mas sim que os outros dois 
supervisores (a ASF e a CMVM) passas-
sem a ter um estatuto semelhante. Até 
porque se levantam problemas de level 
playing field. A supervisão destes três 
supervisores é igualmente importante. 
Quando falamos de riscos sistémicos, 
não podemos deixar de olhar para os 
três em simultâneo. Quando os temos 
com assento no Conselho Nacional de 
Supervisores Financeiros (CNSF), com 
um propósito comum que exige um 
conjunto de trabalhos e competências, 
não faz sentido que uns tenham mais 
poderes do que outros. A haver alguma 
alteração seria de aproximação em 
prol de uma maior autonomia. Quem 
sabe melhor do que ninguém o que 
deve fazer em matéria de regulação e 
supervisão é o supervisor.

PP ComoPvêPoPfactoPdePoPex-ministroP
dasPFinanças,PMárioPCenteno,PqueP
aliásPaPnomeouPparaPaPASF,PpoderPserP
oPpróximoPgovernador?

 R Trabalhei com o dr. Mário Centeno. 
É uma pessoa de grande competência, 
muita qualidade e craveira intelec-
tual e uma capacidade de trabalho 
excecional. É uma pessoa leal, séria e 
põe um brio pessoal e profissional em 
tudo o que faz. Deu para ver enquanto 
ministro das Finanças algumas destas 
características. Assentará muito bem 
em muitos lugares. E assentaria muito 
bem, também, como governador do 
Banco de Portugal.

PP MesmoPsendoPtransferênciaPdireta?
 R Não me vou pronunciar. É uma ma-

téria de decisão política e muita polé-
mica se instalou. Não gostaria de ali-
mentar polémicas. Estes lugares têm 
de ser ocupados com independência.

dcavaleiro@expresso.impresa.pt

ACERCA DE...

DISTRIBUIÇÃOPDEPDIVIDENDOS

“A recomendação 
[para restrição  
ao pagamento  
de dividendos] teve 
uma aceitação positiva, 
sendo de referir que  
a distribuição de 
dividendos verificada 
no sector segurador 
corresponde  
a uma percentagem 
sem materialidade  
dos fundos próprios  
do sector”

FUNDOPSÍSMICO

“O tema do fundo 
sísmico está no radar. 
Quando falamos  
em riscos e em gestão 
de riscos, a criação 
deste fundo é essencial. 
Desde o primeiro 
grupo de trabalho  
já passaram 14 anos”

CONTRIBUIÇÃOPSOLIDÁRIAPDAPBANCA

“É uma decisão política 
que respeito e procuro 
compreender. Temos 
muitas contribuições 
extraordinárias”
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que houvesse deliberação da 
comissão executiva, liderada 
por Pedro Brito e Cunha, abriu 
um buraco na seguradora, que, 
com intervenção do supervisor 
dos seguros, teve de ser 
intervencionada e vendida. O 
então ISP, agora ASF, olhou 
para a gestão, mas não houve 
consequências. “Foi aberto 
um processo de averiguação 
pela Autoridade, mas acabaria 

arquivado por falta de provisão 
legal para aplicação de uma 
sanção contraordenacional. 
O processo foi arquivado”, 
revelou Margarida Corrêa 
de Aguiar, ressalvando 
que quando entrou em 
funções, sucedendo a José 
Almaça, já o dossiê estava 
fechado. “Aquelas práticas 
não estavam previstas na 
legislação de forma a poderem 

ser objeto de uma sanção 
contraordenacional”, relata. A 
situação em causa “é grave”, 
mas a líder da ASF não tem 
conhecimento de operações 
deste género que possam 
conduzir a uma situação de 
rutura noutras companhias. 
A Tranquilidade foi vendida 
ao fundo Apollo em 2015, que 
em 2019 a alienou ao grupo 
Generali.

Além da certificação  
de contas, a mutualista 
terá de reportar dados  
que sejam auditados  
por outra entidade

ASF decide 
não fazer 
auditoria 
especial ao 
Montepio

O Montepio Geral vai escapar 
à auditoria especial que a lei 
permite que seja ordenada pela 
Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões 
(ASF) desde que, em 2018, ga
nhou responsabilidades (ainda 
que parciais) sobre a super
visão das duas maiores asso
ciações mutualistas do país. 
Mas terá de reportar dados ao 
supervisor, que serão alvo de 
certificação adicional.

À luz dos novos poderes con
sagrados no Código das Asso
ciações Mutualistas, o antigo 
presidente, José Almaça, admi
tiu determinar uma auditoria 
especial à Associação Mutualis
ta Montepio Geral como uma 
possibilidade, mas esta não 
avançou. Nem tal vai acontecer, 
mesmo na atual presidência. 
Margarida Corrêa de Aguiar 
diz que não há interesse “nem 
há razão de ser”. A líder da ASF 
argumenta, contudo, que há um 
acompanhamento apertado.

“Há um quadro de rigor e de 
segurança, mas isso não quer 
dizer que não venhamos a fa
zer auditorias mais tarde, em 
diversos outros planos”, de
fende a responsável da ASF. 
Até 2030, o Montepio tem de 
se adaptar às regras que são 
aplicáveis às companhias de 
seguros e ao longo deste perío
do de transição tem de prestar 
contas sobre o andamento do 
plano de ajustamento — até lá, 
o Ministério do Trabalho conti
nua a ser o supervisor efetivo. É 
nesse plano que a autoridade 
vai garantir o acompanhamen
to. “Esta norma regulamentar 
que entrou em vigor determi
na o reporte de um conjunto 
de informações de natureza 
contabilística e financeira, e 
esse reporte de informação 
tem de vir certificado por um 
revisor oficial de contas. Com 
isto queremos assegurar que a 
informação tem de ser certifi
cada por um revisor diferente 
daquele que a associação tem.” 

Neste momento, a PwC é a 
auditora que assegura a habi
tual certificação legal de con
tas, tendo substituído a KPMG, 
pelo que terá de haver agora 
uma nova entidade para essa 
outra certificação ao Montepio. 
Em relação às contas, a avalia
ção da PwC foi mais conser
vadora e obrigou o Montepio 
a carregar nas imparidades, 
apurando prejuízos de €409 
milhões em 2019. Margarida 
Corrêa de Aguiar não quer co
mentar os números, mas assu
me que a “associação mutua
lista tem desafios estruturais 
importantes pela frente e que, 
em primeira mão, cabe à asso
ciação mutualista e ao grupo 
Montepio enfrentar esses de
safios e encontrar soluções”.

Sobre a instabilidade senti
da há anos, que levou António 
Costa a dizer, em 2018, que 
“tudo” fará para proteger os 
600 mil associados, Margari
da Corrêa de Aguiar desdra
matiza: “Acho que não devem 
estar preocupados. Não tenho 
de fazer minhas as palavras do 
sr. PrimeiroMinistro, mas ao 
fazer esta afirmação temos de 
ter confiança.”

Consumidores  
podem ser compensados 
por prémios  
pagos na pandemia 

Seguros  
com desconto

Os consumidores podem vir 
a sentir uma compensação na 
fatura com seguros se houver 
provas de que o risco que es
tava coberto era inexistente 
e não justificava o seu paga
mento. A avaliação desses 
casos não será imediata, mas 
poderá ainda chegar este ano. 

“A ASF fez uma cartacir
cular há mais de um mês di
zendo que os consumidores 
devem ser protegidos e os 
seus interesses acautelados 
e, portanto, havendo taxas de 
sinistralidade mais baixas e 
havendo alteração do perfil de 
risco, os consumidores devem 
ser compensados”, lembra 
Margarida Corrêa de Aguiar. 

Só que para o apuramento 
das compensações é preciso 
tempo: “Para isso é necessá
rio um período mais longo 
de observação, com informa
ção rigorosa, para se poder 
perceber o que deve ou não 
deve ser devolvido aos con
sumidores. A avaliação será 
feita, mas neste momento 
julgo que não. Mas é possí
vel que este ano ainda haja 
compensação. Vivemos um 
momento de grande incerte
za e os comportamentos dos 

agentes económicos também 
se alteraram”, explica a presi
dente da ASF.

Por exemplo, no ramo saú
de, “há que fazer um balanço 
entre o período de confina
mento, com uma taxa mais 
baixa, e o pósconfinamento, 
com uma taxa de sinistralida
de mais elevada e com custos 
médios maiores”.

A forma como tal poderá 
acontecer é ainda incerta: 
“Pode ser uma devolução de 
parte do prémio, um descon
to na renovação do contrato, 
haverá várias modalidades.”

Outra das medidas im
plementadas no período de 
pandemia foi a moratória 
que permite a suspensão do 
pagamento dos prémios, que 
dura até setembro. Na banca, 
a moratória foi estendida até 
março, e a supervisora dos 
seguros admite que também 
neste segmento tal pode
ria acontecer. “Temos uma 
decisão política, terá de ser 
ponderada e podemos apoiar 
e apresentar trabalho para 
ajudar na tomada de decisão”, 
adianta.

Para a antiga secretária de 
Estado da Segurança Social, 
“o sector segurador parte 
para esta pandemia como um 
sector maduro, com solidez fi
nanceira e que mostrou estar 
à altura dos acontecimentos”. 

A presidente do regulador dos 
seguros, quadro do Banco de 
Portugal que passou também 
pelo regulador do sector ener
gético, não hesita em afirmar 
que as coimas aplicadas pela 
Concorrência — que impôs 
sanções de €54 milhões no 
cartel dos seguros — “devem 
ser exemplares”. E sublinha 
que “é importante que o que 
se passou sirva de lição e de 
aprendizagem para o futuro”. 

PP SobreP oP ‘cartel’P dosP se-
guros,PquePavaliaçãoPfazPdaP
AutoridadePdaPConcorrênciaP
(AdC),PagoraPdesafiadaPpelosP
tribunais?

 R O papel da AdC é muito 
importante. Tão importan
te que, no caso concreto, 
identificou práticas lesivas 
da concorrência e a ASF res
peita e entende as decisões 
da AdC. É muito grave que a 
governação de entidades de 
empresas de seguros e outros 
operadores do sistema finan
ceiro não seja norteada por 
práticas sérias. Se há casos 
que podem pôr em causa a 
confiança, é por acontecerem 
situações como aquelas que 
foram detetadas, identifica
das e sancionadas pela AdC. 
É um trabalho absolutamente 
necessário. As práticas lesi
vas da concorrência põem em 
causa a confiança e distorcem 
a concorrência, o mercado e 
enganam os stakeholders. É 
muito grave.

PP OPseuPantecessor,PJoséPAl-
maça,PacabouPporPconsiderarP
quePmuitasPdasPimputaçõesP
daPConcorrênciaPnãoPfaziamP
sentido,PtendoPemPcontaPoPne-
gócioPsegurador.PEPasPsegura-
dorasPdizemPtambémPquePfo-
ramPempurradasPpelasPregrasP

daPASFPaPfazeremPestePenten-
dimentoPnosPramosPondePes-
tavamPmaisPpressionadas.

 R Não faz sentido. Não posso 
aceitar o argumento de que a 
ASF empurra as empresas de 
seguros para más práticas de 
governação, sejam estas ou 
outras. Esse argumento não 
é aceitável.

PP ConsideraPquePasPcoimasP
aplicadasPsãoPelevadas?P

 R Não faço juízos sobre isso. 
A Concorrência aplicou as 
coimas face à gravidade das 
práticas.

PP AsPcoimasPimpostasPporPou-
trosPreguladoresPpodemPpôrP
emPcausaPaPsolvabilidadePdasP
seguradoras?P

 R As coimas que têm de ser 
aplicadas devem ser exempla
res. Mais uma vez, voltamos 
ao tema da confiança. É im
portante que o que se passou 
sirva de lição e de aprendi
zagem para o futuro. Tudo 
na vida tem consequências, 
e, portanto, mais uma razão 
para que quando se embarca 
em más práticas se faça algum 
cálculo do que é que isso pode 
significar.

PP TevePalgumaPconsequênciaP
nosPrequisitosPdePidoneidadeP
dosPgestoresP(fit&proper)PnaP
Lusitania?P

 R Isso é público. Não podia 
deixar de estar em cima da 
mesa uma avaliação de requi
sitos. Abriuse um processo 
de avaliação. A certa altura, o 
dr. Fernando Nogueira [con
denado no processo] transmi
tiu à ASF que não estaria dis
ponível para exercer funções 
nas empresas de seguros no 
grupo Montepio. O processo 
não foi concluído.

“Coimas devem 
ser exemplares”
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O racismo nos EUA  
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EDP diz ter sido prejudicada em 
€758 milhões por ex-governante

Defesa de Mexia diz que medidas de Artur Trindade prejudicaram 
a EDP, ao contrário do que aponta o Ministério Público E11

Wirecard: o colapso da  
estrela das fintechs alemãs

Empresa protagonizou uma das maiores fraudes financeiras  
dos últimos anos na Alemanha e já pediu insolvência E30

> Paulo Azevedo  
é o novo administrador 
da C2 Capital  
Partners E28

> Dicas 4 estratégias 
para se candidatar a um 
emprego noutra área E28

ESTREIA EM BOLSA 
Bankinter e Sonae 
juntam-se para  
gerir mais de €200 
milhões de imobiliário 
através da primeira 
SIGI em Portugal E21

Centros 
comerciais  
e lojistas  
em rota  
de colisão E18

COVID-19 AGRAVA 
CRISE DAS FARMÁCIAS 

Antes da pandemia, 24% do 
sector estava em situação de 

insolvência e de penhora. Agora, 
a quebra nas vendas ameaça 

afundar os proprietários que se 
mantinham à tona de água E16
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Neeleman 
ainda não 
aceitou 
condições  
do Estado
Acordo com acionistas 
privados para apoiar  
a TAP continua suspenso 
do OK do empresário  
às exigências do Governo

O Governo quer que os acionis-
tas privados recusem o direito 
de recuperar €227 milhões que 
emprestaram à TAP caso o Es-
tado reforce a sua posição. Da-
vid Neeleman resiste a aceitar 
essa condição. E10

Salários  
em Portugal  
não estão  
em queda, 
mas vão cair

Desemprego vai ter 
impacto negativo nas 
remunerações. Falta 
apenas saber quanto  
e a partir de quando

Vão cair, “é inevitável”, mas 
“não será imediato”. Econo-
mistas e recrutadores não ar-
riscam calcular quanto custará 
a covid aos salários nacionais, 
mas sabem que vai acontecer e 
que afetará primeiro os mais jo-
vens e os contratos a termo. E24

José 
Guilherme 
lança  
megacentral 
solar
Construtor que deu €14 
milhões a Ricardo Salgado 
poderá ter, na Amareleja, 
uma das maiores centrais 
fotovoltaicas do país

O empresário que esteve na 
lista dos maiores devedores do 
BES é sócio de uma empresa 
que está a licenciar uma central 
solar de larga escala. O projeto 
inclui Luís Duque, antigo presi-
dente da Sporting SAD. E6

Seguradoras vão compensar 
clientes por seguros ‘inúteis’ 
durante a pandemia

> Líder do supervisor dos seguros admite compensação em caso  
de riscos inexistentes > “Não somos independentes na gestão  
do orçamento”, avisa Margarida Corrêa de Aguiar em entrevista   
> Auditoria especial à Associação Montepio Geral não avança E8

Saudades de um golo, de vibrar 
e viver o futebol?

A Champions traz de volta 
mais vida com emoção.

Banco Oficial da UEFA Champions League


