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Editorial
As seguradoras e os fundos de pensões são, crescentemente,
dos maiores investimentos institucionais à escala global.
Por esta razão, é quase natural a diversificação dos tipos de
activos a seleccionar por essas entidades, os quais devem
responder a duas questões muito importantes: gerarem
ganhos reais elevados e adequarem-se ao perfil de
responsabilidades por elas assumidas.
É, pois, deveras interessante a análise que Pedro Machado
Pires, quadro superior do I.S.P., fez no seu trabalho “Novas
oportunidades no mercado de obrigações: obrigações de
longo prazo e obrigações indexadas à inflação“, onde estes
dois instrumentos são dissecados e enquadrados pelo autor,
sem nunca perder de vista o suporte natural que deve ser
dado através de uma eficiente gestão de risco levada a cabo
pelas empresas.
Para além deste tema, o presente número da revista Fórum
ainda apresenta um estudo, com base nos dados recolhidos
pelo I.S.P., sobre a actividade dos mediadores de seguros,
caracterizando-os e lançando o repto para o reforço do papel
que desempenham com base numa crescente e cada vez mais
exigente profissionalização e transparência.
Outro aspecto importante de actividade desta Autoridade de
Supervisão é o atendimento público, onde se recepcionam as
reclamações contra companhias supervisionadas por esta
Autoridade.
A caracterização das reclamações e dos reclamantes, o

trabalho que também pretende espelhar o esforço,
desenvolvido pelo I.S.P. e pelas empresas objecto de
reclamações, ao longo dos últimos anos, para melhorar a
qualidade das respostas aos reclamantes e, em geral, diminuir
a conflitualidade.
O trabalho desenvolvido pelo nosso convidado deste número
da revista Fórum pretende trazer novos contributos para
análise de sustentabilidade financeira da Segurança Social.
(continua)

Fórum

matéria que o Director desta área, Dr. Rui Fidalgo, trata em
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objectivo e motivações das mesmas, e as respostas são

Editorial

(continuação)

Na verdade, com todo o conhecimento e experiência de que é
portador, o Dr. Manuel de Vasconcelos Guimarães, actual
Presidente da Direcção da APFIPP, aborda o importante
problema de sustentabilidade da Segurança Social em
Portugal e exemplifica, com o caso da Estónia, a forma como
o mesmo pode ser ultrapassado com sucesso.
Para além de todos estes temas, a revista Fórum conta ainda
neste número com informação actualizada no que se refere às
estatísticas dos vários sectores que o I.S.P. supervisiona, aos
indicadores da sua actividade, à legislação e bibliografia mais
relevante entretanto publicadas.
Maio de 2006
Rui Leão Martinho
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Pedro Machado Pires1

1 - Técnico do Departamento de Desenvolvimento do ISP

1. Introdução
As empresas de seguros e os fundos de pensões encontram-se entre os maiores
investidores institucionais à escala global e, à semelhança dos demais investidores,
encontram-se também eles expostos aos diversos riscos financeiros. A particularidade das
empresas de seguros e dos fundos de pensões reside no facto das suas políticas de
investimento não poderem ser dissociadas das responsabilidades próprias da actividade
seguradora e de fundos de pensões.
A exigência de uma gestão integrada do passivo e do activo implica que a resposta das
empresas de seguros e dos fundos de pensões a alterações às condições de mercado
englobe medidas com impacto no seu activo, bem como medidas com impacto no seu
passivo. Assim, a resposta tem também passado por uma revisão das políticas de
investimento com o objectivo de seleccionar um conjunto de activos geradores de ganhos
reais elevados, mas que, em simultâneo, se adeqúem ao perfil de responsabilidades
assumidas. No passado recente, estas alterações têm implicado uma maior diversificação
no que respeita ao tipo de activos seleccionados, sendo actualmente comum a
coexistência de activos “tradicionais”, tais como obrigações e acções, com “novas”
classes de activos – produtos estruturados, fundos de retorno absoluto e outros.
Mais recentemente, as obrigações de (muito) longo prazo e as obrigações indexadas à
inflação, após um período em que caíram no quase esquecimento, voltaram a despertar
o interesse dos investidores institucionais, em particular das empresas de seguros e dos
fundos de pensões.

2.1 Obrigações de longo prazo
Apesar de não existir consenso quanto à maturidade mínima para uma obrigação ser
classificada como obrigação de longo prazo, é geralmente aceite que as obrigações com
maturidades superiores a 10 anos podem ser classificadas como obrigações de longo
prazo. Com excepção da maturidade, estas obrigações são em tudo semelhantes às
obrigações convencionais, conferindo ao seu titular o direito de receber um conjunto
pré-determinado de cash flows futuros, nomeadamente cupões1 a intervalos
determinados e o reembolso do capital, tradicionalmente na data de vencimento.

2.2 Obrigações indexadas à inflação
As obrigações indexadas à inflação têm características diferentes das obrigações
convencionais, sendo que a sua característica mais distinta reside no facto dos cash flows
estarem indexados à inflação. Na generalidade dos casos, a taxa de cupão é fixa e o
principal é ajustado em função da taxa de inflação2 verificada.
1 - Excepto no caso das obrigações de cupão zero.
2 - A única excepção são as obrigações australianas Australian Capital Indexed Bond em que a taxa de juro também é ajustada.

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

2. Desmistificação

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

Este artigo tem como objectivo “desmistificar” estes dois tipos de obrigações e analisar o
motivo do crescente interesse por parte das empresas de seguros e dos fundos de
pensões. A presente análise irá recair, de uma forma geral, sobre as obrigações de longo
prazo com maturidades superiores a 10 anos e, de uma forma particular, sobre as
obrigações de longo prazo indexadas à inflação.
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Por exemplo, para uma obrigação com o valor nominal de 1000 Euros com maturidade
de 10 anos e um cupão de 2%, o investidor receberá um primeiro cupão no valor de
2% de 1000 Euros, ou seja 20 Euros. Se nesse ano a inflação tivesse sido de 3%, o
principal seria ajustado para 1030 Euros e o próximo cupão seria igual a 2% de 1030
Euros. Para uma taxa de inflação constante e igual a 3% até à data da maturidade, o
último cupão seria 2% do principal capitalizado anualmente a uma taxa de 3%, ou seja,
2% de 1344 Euros.
O cálculo da yield de uma obrigação indexada à inflação difere do cálculo de uma
obrigação convencional. No caso de uma obrigação convencional, a yield definida pelo
mercado é calculada por forma a compensar o investidor em três componentes: taxa de
juro real, inflação esperada e o prémio de risco, ou seja:

Yield = yield real + inflação esperada + prémio de risco

O prémio de risco inclui também uma componente de risco de inflação, ou seja,
compensa o titular pelo risco de perda de valor real no caso da inflação verificada ser
superior à inflação esperada.
No caso das obrigações indexadas à inflação, o prémio de risco exclui a componente de
risco de inflação e a yield não inclui a componente “inflação esperada” visto que os cash
flows são automaticamente ajustados à inflação verificada, ou seja, a yield inclui apenas
componentes reais e o prémio de risco ajustado:

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

Yield = yield real + prémio de risco ajustado
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A diferença latente no prémio de risco tem sido explorada pelos estados emitentes
deste tipo de dívida com o objectivo de reduzir o custo de financiamento, em
particular em situações em que a inflação esperada pelo mercado é superior à inflação
prevista pelo emitente. Esta foi a principal razão que levou o Reino Unido a emitir este
tipo de dívida em 1980, beneficiando do facto de o mercado não acreditar na eficácia
das medidas fiscais e monetárias adoptadas com o objectivo de reduzir o nível de
inflação.

3. Mercado de obrigações
3.1 Mercado global
A dimensão do mercado global de obrigações, medida pelo montante de dívida existente
no final de 2003, foi estimada em 22,8 biliões de dólares americanos (USD). O peso das
obrigações emitidas nos EUA cifrava-se em menos de metade (43,8%) do total, o que
confirmou a tendência registada até então de redução do peso da dívida emitida nos EUA.
Esta tendência é consequência, por um lado, da redução da emissão de dívida pública
americana fruto dos excedentes orçamentais e, por outro, do crescimento das emissões
de dívida privada denominadas em Euros. O peso da dívida pública no final de 2003 era
de 29,6%.

Gráfico 1

Repartição do mercado de obrigações mundial em 31/12/2003

Fonte: Bank for International Settlements

3.2 Mercado de obrigações de longo prazo
O peso das obrigações de longo prazo no mercado global de obrigações é bastante
reduzido. Efectivamente, o montante das obrigações com prazos superiores a 15 anos nos
dois principais mercados, zona Euro e EUA, foi estimado, no final de 2004, em 553 e 371
mil milhões de Euros, respectivamente. A grande maioria das emissões é de emitentes
públicos.

Gráfico 2

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

O mercado de obrigações indexadas à inflação pode ser considerado como um mercado
recente, pois, apesar de vários países3 terem emitido algumas obrigações indexadas à
inflação desde 1945, pode-se afirmar que foi apenas em 1980, com a emissão no Reino
Unido dos linkers ou index-linked gilts, que o mercado verdadeiramente nasceu. Desde
então, vários países, tais como a Austrália (1985), o Canadá (1991), a Suécia (1994), os
EUA (1997), a França (1998) e a Itália (2003) seguiram as pisadas do Reino Unido. As
recentes emissões levaram, naturalmente, a um crescimento acentuado do mercado
mundial de obrigações indexadas à inflação, tendo o mesmo duplicado de valor em
menos de três anos, atingindo cerca de 570 mil milhões de Euros no final de 2004.

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

3.3 Mercado de obrigações indexadas à inflação

Evolução do mercado de obrigações indexadas à inflação
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Fonte: Barclays

3 - Argentina, Brasil, Israel, Islândia e Japão.

O mercado de dívida pública de longo prazo indexada à inflação denominada em Euros
tem apresentado um crescimento acima dos restantes mercados, nomeadamente o
mercado inglês e o mercado norte-americano. Efectivamente, de 1997 a 2004, este
mercado cresceu de apenas 4,4 para 148 mil milhões de euros. A crescente importância
deste mercado pode também ser avaliada pelo número de emissões dado que, em Janeiro
de 1999, existia apenas uma única emissão denominada em Euros e actualmente existem
cerca de 20.

3.4 Perspectivas

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Novas oportunidades no mercado
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As expectativas, quer para o mercado de obrigações de longo prazo, quer para o mercado
de obrigações indexadas à inflação, são bastante positivas, perspectivando-se um
crescimento significativo de ambos os mercados no curto e médio prazo. A crescente
preocupação com uma gestão eficiente do binómio activo-passivo por parte das empresas
de seguros e dos fundos de pensões tem levado a uma maior procura por este tipo de
obrigações e as perspectivas são para um acentuar desta tendência.
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No caso específico do mercado europeu, a expectativa aponta para um crescimento
acelerado pois perspectivam-se mais emissões destes tipos de obrigações no curto e
médio prazo. Efectivamente, diversos estados que já emitiram obrigações de longo prazo
ou obrigações indexadas à inflação deverão reforçar o mercado com novas emissões.
Adicionalmente, existe um número crescente de estados que emitiu ou pretende emitir no
curto prazo estes tipos de obrigações. No caso português, saliente-se que o Instituto de
Gestão do Crédito Público colocou no mercado, em Março de 2006, 3.000 milhões de
euros em Obrigações do Tesouro com uma maturidade de 30 anos, concluindo com
sucesso a estreia de Portugal na emissão de dívida com maturidade tão longa. No que diz
respeito às obrigações indexadas à inflação, a Itália emitiu recentemente pela primeira vez
dívida pública indexada à inflação com uma maturidade de 30 anos, enquanto, por sua
vez, a Alemanha já anunciou que irá em breve emitir dívida pública indexada à inflação
com maturidade de 10 anos, no valor de 5,5 mil milhões de euros.
Todas as colocações recentes têm tido um enorme sucesso junto dos investidores, tendo
na maioria dos casos a procura superado largamente a oferta. Por exemplo, no caso da
OT com maturidade a 15 de Abril de 2037, a procura superou os 6.000 milhões de euros.
O sucesso é largamente justificado pelo excesso de procura face à reduzida oferta.
Mesmo considerando os anúncios já efectuados de novas emissões, quer por países já
emitentes destas obrigações, quer por países que se estreiam neste mercado, a procura
tenderá a manter-se superior à oferta.
Um caso exemplificativo é o do mercado Holandês, em que, de acordo com um estudo do
Fundo Monetário Internacional4, os fundos de pensões holandeses irão necessitar a curto
prazo de mais de 250 mil milhões de euros de obrigações de longo prazo, tendo em conta
as responsabilidades assumidas. No entanto, este valor é superior ao montante total de
dívida pública holandesa existente para todas as maturidades, cujo valor se cifrava, no
final de Março de 20065, em cerca de 220 mil milhões de Euros. Em termos globais, a
Goldman Sachs estima que os fundos de pensões necessitam de 2 biliões de Euros de
emissões com maturidades superiores a 10 anos para fazerem face às maturidades das
suas responsabilidades.
A elevada procura por estes tipos de obrigações tem também levado novos emitentes
privados a procurarem este mercado, com o objectivo de reduzirem o seu custo de
4 - Global Financial Stability Report: Market Developments and Issues, September 2005.
5 - De acordo com os dados da Agentschap van het ministerie van Financiën.

financiamento. Exemplos desta tendência são a recente emissão pela Telecom Italia de
uma obrigação com maturidade de 50 anos e a emissão de obrigações indexadas à
inflação por parte das francesas Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) e
Réseau Ferré de France (RFR).

Perfil de responsabilidades dos fundos de pensões
e das empresas de seguros
As obrigações de longo prazo e as obrigações indexadas à inflação são
frequentemente apontadas como activos adequados a investidores com
responsabilidades de longo prazo ou com responsabilidades que estejam,
directa ou indirectamente, ligadas à inflação. Os fundos de pensões que
financiam planos de pensões de benefício definido e as empresas de
seguros inserem-se neste grupo de investidores.

4. Desenvolvimentos recentes
O perfil de responsabilidades assumidas pelos fundos de pensões e pelas empresas de
seguros (ver caixa) sempre condicionaram, numa óptica de gestão optimizada do binómio
activo-passivo, as políticas de investimento adoptadas. No entanto, o crescente interesse
por parte dos fundos de pensões e das empresas de seguros pelas obrigações de longo
prazo e pelas obrigações indexadas à inflação advém, essencialmente, do recente
comportamento dos mercados financeiros e de alterações legislativas já adoptadas ou
perspectivadas.

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

As empresas de seguros também assumem responsabilidades de longo
prazo ou responsabilidades indexadas à inflação. Em particular, as
empresas do ramo Vida que exploram o negócio de rendas vitalícias
assumem normalmente responsabilidades com horizontes temporais
muito alargados. Em Portugal, a maturidade das responsabilidades para a
globalidade das rendas comercializadas pelas empresas de seguros é
actualmente superior a 22 anos. Adicionalmente, no caso das rendas, as
empresas de seguros podem estar expostas à inflação no médio ou longo
prazo no caso de terem nas suas carteiras produtos cujos pagamentos
futuros estejam indexados à inflação

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

As responsabilidades assumidas no âmbito dos planos de pensões de
benefício definido caracterizam-se pelo seu longo prazo já que a
responsabilidade apenas matura quando o trabalhador atinge a reforma,
ou mesmo, nos casos em que o associado opte por pagar os benefícios a
partir do fundo de pensões, aquando da morte do beneficiário. Por outro
lado, uma vez que na maioria dos planos de benefício definido o benefício
a atribuir se encontra definido em função do(s) último(s) salário(s), as
responsabilidades estão também implicitamente, indexadas à inflação, pois
é expectável que o salário seja actualizado ao longo da vida activa do
trabalhador, no mínimo, em função da inflação. Adicionalmente, as
responsabilidades podem também estar indexadas à inflação de uma
forma explícita nas situações em que, por exemplo, a pensão de reforma é
ajustada ao “custo de vida”.
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4.1 Mercados financeiros
O comportamento do mercado segurador e de fundos de pensões tem, em larga medida,
sido condicionado pela evolução dos mercados financeiros e, em particular, pelo
comportamento do mercado accionista. Efectivamente, a evolução positiva do mercado
de acções até 1999 permitiu que, em geral, o sector segurador apresentasse um
desempenho positivo.
O rebentar da bolha especulativa em Março de 2000, a queda dos mercados de capitais
que se seguiu e a subsequente deterioração dos resultados financeiros, conjugada com o
aumento da concorrência e o aumento do custo do resseguro levou a um período de
alguma instabilidade. As empresas de seguros têm, desde então, para além de centrar as
suas atenções na redução dos custos de exploração, no controlo mais estrito da
sinistralidade e nas políticas de tarifação, procurado de forma mais eficaz mitigar os riscos
a que as suas carteiras de investimentos estão expostas e efectuar uma gestão optimizada
do binómio activo-passivo.
Durante este conturbado período, o mercado de obrigações apresentou um
comportamento mais favorável, beneficiando da contínua descida das taxas de juro, o
que atenuou as perdas registadas nos mercados de acções.
Evolução das taxas de juro a 3 meses e a 10 anos (2000 – 2005)

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

Gráfico 3

Fonte: Datastream
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O efeito da descida das taxas de juro produziu também efeitos no que diz respeito às
responsabilidades. Efectivamente, a redução das taxas de juro veio reduzir as taxas de
desconto utilizadas e levou, consequentemente, a um aumento significativo do valor das
responsabilidades. O impacto no mercado nacional de fundos de pensões foi significativo
já que o montante dos fundos de pensões fechados e das adesões colectivas a fundos de
pensões abertos afecto a planos de benefício definido ou planos mistos é superior a 97%.

4.2 Enquadramento legislativo
Algumas alterações legislativas recentes ou perspectivadas têm vindo a colocar as
empresas de seguros e os fundos de pensões sob alguma pressão.

No que respeita à legislação relativa a fundos de pensões, as principais alterações
prendem-se com a adopção de critérios de justo valor (mark-to-market) para a avaliação
das responsabilidades para efeitos contabilísticos. A adopção na Norma Contabilística
IAS19 para as empresas cotadas é um exemplo deste princípio. De acordo com esta
norma, as responsabilidades dos fundos de pensões passam a ter de ser descontadas com
base nas taxas de rendimento do mercado, à data de avaliação das responsabilidades, de
obrigações de alta qualidade de sociedades.
A Norma IAS 19 tem também implicações no que diz respeito à política de investimentos
seguida pelos fundos de pensões pois a diferença entre o retorno esperado dos activos do
plano e o retorno efectivo dos activos do plano é um ganho ou perda actuarial.
Independentemente do associado optar pela aplicação do “corredor”6, pelo
reconhecimento acelerado ou pelo reconhecimento integral em resultados retidos, a
volatilidade dos activos que constituem o fundo reveste-se de uma importância
significativa. Desta forma, com o objectivo de evitar oscilações imprevistas no valor dos
activos, a carteira de investimentos pode ser constituída por activos com uma reduzida
volatilidade e com um elevado grau de previsibilidade da rentabilidade.

5. Inclusão de novas obrigações nas carteiras de
activos

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Para as empresas de seguros, a maior alteração legislativa prende-se com a
implementação de um novo modelo de solvência para o sector segurador na União
Europeia, conhecido por projecto Solvência II. De acordo com as actuais garantias
financeiras, o nível de solvência exigido depende apenas, e de uma forma simplificada, do
nível de prémios, sinistros ou provisões, não havendo uma relação directa entre o capital
exigido e o risco assumido, nomeadamente no que diz respeito ao risco específico de
seguros, ao risco de crédito, ao risco de mercado, ao risco de liquidez e ao risco
operacional. O projecto Solvência II trará um maior enfoque nos riscos efectivamente
incorridos pelas seguradoras, ponderadas todas as medidas implementadas por forma a
mitigá-los. De acordo com este modelo, as empresas de seguros deverão efectuar uma
avaliação a justo valor dos activos mas também dos seus passivos.

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

A Directiva Europeia 2003/41/EC relativa às actividades e à supervisão das instituições de
realização de planos de pensões profissionais, mais informalmente denominada de
Directiva Europeia de Pensões, veio também reforçar a importância dos princípios de
prudência e de gestão do risco que devem ser adoptados pelos fundos de pensões.
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O comportamento menos favorável dos mercados financeiros e as alterações legislativas,
já adoptadas ou perspectivadas, têm levado os fundos de pensões e as empresas de
seguros a procurarem optimizar a gestão dos riscos a que estão expostos, quer
relativamente aos activos, quer relativamente às responsabilidades assumidas. No que diz
respeito aos riscos com origem nas responsabilidades, as empresas de seguros têm
procurado mitigá-los, essencialmente, através do controlo mais estrito da sinistralidade e
da revisão das políticas de tarifação. Os fundos de pensões, por seu lado, têm um leque
de opções muito reduzido no que toca a medidas que possam mitigar as fontes de risco
com origem nas responsabilidades.
A dificuldade em reduzir os riscos a que os fundos de pensões e as empresas de seguros
estão expostos com medidas que se destinem a reduzir a componente de risco oriunda
6 - O corredor é definido como o maior de dois valores: 10% da responsabilidade passada com benefícios pós-emprego, calculada
através de uma avaliação a justo valor e reportada ao início do exercício de relato, antes da dedução do justo valor dos activos do plano;
e 10% do justo valor dos activos do plano afecto a essa responsabilidade, no início do exercício de relato.

das responsabilidades reside no facto das eventuais medidas não surtirem efeitos
imediatos. Desta forma, as opções tomadas têm essencialmente passado por medidas
aplicadas ao lado do activo e têm conduzido à selecção de activos que se ajustem ao perfil
de responsabilidades assumidas ou que apresentam volatilidades reduzidas. Neste
contexto, as obrigações de muito longo prazo e as obrigações indexadas à inflação
surgem como activos apetecíveis para as empresas de seguros e os fundos de pensões.
Aliás, os fundos de pensões e as empresas de seguros têm sido apontados como um
importante lobby a favor da emissão deste tipo de obrigações por parte dos governos e
têm também contribuído significativamente para o sucesso das colocações no mercado.

5.1 Vantagens
De seguida, apresentamos as principais razões que podem levar os fundos de pensões e
as empresas de seguros a investirem em obrigações de longo prazo ou em obrigações
indexadas à inflação. Como poderemos ver, as razões não se esgotam no argumento de
optimização da gestão do binómio activo-passivo.

Adequação às responsabilidades assumidas

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

Uma alocação em obrigações de longo prazo permite às empresas de seguros e aos
fundos de pensões aproximarem a maturidade dos activos à maturidade das
responsabilidades, reduzindo assim o duration gap entre o activo e o passivo. As
obrigações indexadas à inflação têm, tal como o nome indica, a vantagem de permitirem
um hedge ao risco de inflação, em particular quando as responsabilidades assumidas, tal
como no caso da maioria dos fundos de pensões que financiam planos de benefício
definido, variam em função da taxa de inflação.
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Apesar de estarmos num período em que a inflação está a níveis historicamente baixos,
os efeitos da inflação não devem ser menosprezados na destruição de valor real. Existem
indicadores, tais como o aumento do preço do petróleo, a recuperação da economia
global e o forte crescimento económico da China que apontam para o potencial aumento
da inflação no médio prazo.

Previsibilidade da rentabilidade
As obrigações de longo prazo podem também ser avaliadas pelas suas características
exógenas às responsabilidades do investidor. Em particular, estes activos podem ser
vantajosos para investidores que procurem activos com um rendimento estável e
previsível. Efectivamente, as obrigações são activos que apresentam uma volatilidade
reduzida por comparação a outros tipos de activos, como por exemplo as acções.
No caso das obrigações indexadas à inflação, acresce o facto de estar assegurado um
rendimento real positivo, o que não pode ser assegurado por outros tipos de activos.

Correlação com outras classes de activos
No contexto de gestão de activos e de composição de carteiras, a mais-valia de uma
determinada classe de activos deve ser julgada não só isoladamente mas também em
conjugação com as restantes classes de activos que compõem a carteira. Assim, cada

activo deve ser avaliado pelo seu contributo para a rentabilidade agregada gerada, mas
também pelo seu contributo para o risco da carteira. Por outras palavras, os activos devem
também ser avaliados tendo em conta a sua correlação com os restantes activos que
compõem a carteira. Este é o princípio subjacente à teoria de selecção de carteira de
Markowitz.
As várias análises à correlação histórica entre obrigações e acções, as duas classes de
activos mais representadas nas carteiras das empresas de seguros e nos fundos de
pensões, têm revelado que esta tem sido positiva (o que é coincidente com a teoria) mas
instável. Em particular, em períodos de conturbação dos mercados financeiros, tais como
o crash de 1987, a crise asiática de 1998 e o rebentar da bolha tecnológica em Março de
2000, a correlação passou de positiva a negativa. Durante estes períodos, no entanto, as
obrigações continuaram a registar ganhos enquanto a queda dos mercados accionistas
era generalizada. A inclusão de obrigações numa carteira de activos pode ser, pois,
justificada pela protecção que estas possibilitam em períodos de crise.
As obrigações indexadas à inflação apresentam uma correlação reduzida com os
mercados de acções e com os mercados de obrigações. No quadro seguinte são
apresentadas as correlações históricas (de Março de 1997 a Março de 2002), para o
mercado americano, entre as Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) e índices de
acções e de obrigações. Tal como se pode verificar, a correlação entre as TIPS e as
obrigações convencionais não é perfeita e, mais significativo, a correlação entre as TIPS e
o mercado de acções (índice S&P 500) é negativa.
Quadro 1 Coeficientes de correlação (Março 1997 – Março 2002)
S&P 500

T-Bill (30 dias)

Lehman Brothers Aggregate Bond

1,0

0,7

0,0

0,3

TIPS

0,7

1,0

-0,1

0,3

S&P 500

0,0

-0,1

1,0

0,0

T-Bill (30 dias)

0,3

0,3

0,0

1,0

Nota: Para as TIPS foi utilizado o índice Merril Lynch U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index
Fonte: Ibbotson Associates

A vantagem da reduzida correlação entre as obrigações indexadas à inflação e as
principais classes de activos pode também ser analisada para cenários de inflação
distintos. Historicamente, em períodos de inflação elevada os mercados accionistas têm
apresentado um fraco desempenho, enquanto o desempenho das obrigações indexadas
à inflação se tem revelado positivo. Por oposição, as obrigações indexadas à inflação têm
apresentado um fraco desempenho em períodos de expansão económica e de inflação
baixa. No entanto, durante estes períodos, as acções têm tido um desempenho favorável,
o que suporta a inclusão deste tipo de obrigações para efeitos de cobertura de risco e de
redução da volatilidade agregada da carteira.

5.2 Desvantagens
As obrigações de longo prazo e as obrigações indexadas à inflação têm, naturalmente,
características menos positivas cuja relevância depende, no entanto, do tipo de investidor.
No caso das empresas de seguros e dos fundos de pensões, algumas das desvantagens
apontadas acabam, efectivamente, por não ser preponderantes na tomada de decisão.

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

TIPS

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

Lehman Brothers
Aggregate Bond
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Liquidez
A principal crítica às obrigações de longo prazo e às obrigações indexadas à inflação
prende-se com o facto do mercado ser menos líquido do que o mercado de obrigações
com maturidades mais curtas ou obrigações convencionais. A reduzida liquidez advém do
facto das emissões serem ainda reduzidas. No entanto, as perspectivas apontam para um
rápido crescimento destes mercados.
A questão da reduzida liquidez destes activos pode ser uma questão menos significativa
para as empresas de seguros e os fundos de pensões. Efectivamente, as suas decisões de
investimento são orientadas para o longo prazo e não para o curto prazo, ou seja, são
normalmente tomadas opções estratégicas e não tácticas. Nesta óptica, estes activos
podem ser mantidos em carteira até à sua maturidade e os ajustes necessários à carteira
(rebalanceamento, imunização, etc.) podem ser efectuados utilizando activos mais
líquidos.

Preço

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

O latente excesso de procura face à ainda reduzida oferta tem levado, a uma reduzida
liquidez do mercado e a uma redução significativa da yield, quer das obrigações de longo
prazo, quer das obrigações indexadas à inflação. A título de exemplo, refira-se que em
Setembro de 2005, quando o Reino Unido emitiu a primeira obrigação indexada à
inflação com maturidade de 50 anos, a yield real era de apenas 1.1%, tendo desde essa
data vindo a reduzir-se significativamente, atingindo um mínimo de 0.38% em meados
de Janeiro do presente ano. A questão que as empresas de seguros e os fundos de
pensões se devem colocar é se estão dispostos a ter em carteira um activo com
maturidade de 50 anos e com uma yield real tão reduzida.
Adicionalmente, no caso das obrigações indexadas à inflação existem também dúvidas
quanto à transparência destes produtos e às metodologias que devem ser utilizadas na
sua avaliação. É um facto inequívoco que a sua avaliação é mais complexa do que a
avaliação de instrumentos em que a rentabilidade não está indexada à inflação, mas é
também inquestionável que é possível determinar o retorno real antecipadamente, o que
pode ser importante para determinados investidores.

Adequação às responsabilidades assumidas
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As maturidades das obrigações de longo prazo têm também sido postas em causa, mas
por razões opostas. Alguns críticos questionam a utilidade de maturidades tão longas,
estimando que os compromissos assumidos pelas empresas de seguros e os fundos de
pensões têm maturidades bastante inferiores e advogando que maturidades mais curtas
permitiriam uma melhor gestão do binómio activo-passivo.
No extremo oposto encontram-se os críticos que argumentam que as obrigações com
maturidades de 50 anos continuam a apresentar maturidades curtas, face, em particular,
ao perfil de responsabilidades dos fundos de pensões e à escassez de obrigações de longo
prazo que permitam aumentar a duração dos activos de forma significativa.
Adicionalmente, referem também que maturidades de 50 anos não correspondem a
durações de 50 anos.

No caso das obrigações indexadas à inflação, a questão centra-se no facto de a inflação a
que o titular está exposto poder não coincidir com a medida de inflação utilizada na
actualização. Por exemplo, um fundo de pensões pode adquirir uma obrigação indexada
ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IPHC) para o conjunto da União
Europeia estando o fundo apenas exposto à inflação local. No caso das empresas de
seguros, acresce o facto de uma empresa poder explorar um determinado ramo, por
exemplo saúde ou automóvel, em que a inflação de custos difere do benchmark utilizado
para efeitos de actualização.

5.3 Alternativas
Apesar das desvantagens das obrigações de longo prazo e das obrigações indexadas à
inflação, é importante que estes tipos de obrigações sejam avaliados por comparação a
outros activos que também se adeqúem a responsabilidades com maturidades muito
longas ou que possam ser utilizados para efectuar a cobertura do risco de inflação.

Adequação a responsabilidades longas

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Desde o início dos anos 90 que a banca de investimentos tem vindo a desenvolver
instrumentos financeiros, nomeadamente derivados e produtos estruturados com o
intuito de possibilitar uma gestão eficaz do binómio activo-passivo. Existe, no entanto, um
número muito reduzido de instrumentos que possibilitem um adequado matching com a
maturidade das responsabilidades, em particular para prazos muito longos. Os swaps de
taxa de juro, por exemplo, apesar de permitirem ajustamentos na duração e na
convexidade, têm uma utilidade limitada para prazos muito dilatados e os produtos
estruturados adequam-se mais a uma óptica táctica (curto prazo) do que a uma óptica
estratégica (longo prazo). Acresce a esta limitação o facto de serem instrumentos
geralmente complexos e de difícil integração em carteiras compostas por activos mais
“tradicionais”.

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

As obrigações têm características únicas que possibilitam efectuar um match perfeito com
a duração das responsabilidades. Não existe outro tipo de activos com estas características
pelo que as alternativas são escassas e limitadas na sua eficiência.

Protecção contra o risco de inflação
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As obrigações indexadas não são o único activo que permite efectuar um hedge, mesmo
que imperfeito, ao risco de inflação. Existem actualmente inflation-linked swaps que
permitem efectuar um hedge para maturidades que podem chegar aos 40 anos. A maior
desvantagem deste tipo de activos prende-se com o facto da sua liquidez ser
consideravelmente diminuta para horizontes superiores a 30 anos. No entanto, com
novas emissões de obrigações com maturidades mais longas, o mercado de swaps virá,
também ele, a beneficiar de uma liquidez acrescida.
As acções são também tidas como um activo que permite alguma protecção pelo facto de
serem activos que potenciam pagamentos a intervalos regulares sob a forma de dividendo
e/ou apreciação do capital investido. A sua eficácia enquanto hedge requer, no entanto,
um período de investimento longo para se atingir um retorno real positivo, que, de acordo
com diversos estudos, é estimado ser superior a 23 anos.

No curto e médio prazo, a sua eficácia é, adicionalmente, bastante limitada durante
períodos de instabilidade. Em particular, as acções não permitem qualquer protecção
contra a inflação em períodos de forte desvalorização dos mercados de acções (por
exemplo, o rebentar da bolha especulativa em Março de 2000), em períodos de picos de
inflação inesperados (por exemplo, as crises petrolíferas dos anos 70) ou em períodos de
deflação (por exemplo, em 1929).
O investimento em bens não financeiros (commodities), tais como o petróleo, o ouro, o
ferro ou o açúcar, pode também ser utilizado para a protecção contra o risco de inflação.
No entanto, tal como para as acções, a sua eficácia no curto prazo é reduzida, exigindo
um período mínimo de investimento superior a 10 anos para assegurar um retorno real
positivo. Os bens não financeiros têm, face às acções, duas vantagens de peso. Por um
lado, são activos que apresentam uma correlação reduzida com os mercados accionistas,
o que lhes tem permitido apresentar ganhos em alturas de queda dos mercados de
acções. Por outro lado, possibilitam uma real protecção face à inflação em períodos de
inflação inesperadamente elevada, tal como durante as crises petrolíferas.

Obrigações de longo prazo e obrigações
indexadas à inflação

Novas oportunidades no mercado
de obrigações:

No entanto, o investimento em bens não financeiros apresenta algumas desvantagens
relevantes para as empresas de seguros e para os fundos de pensões. Além da volatilidade
no curto prazo, é de destacar a complexidade destes produtos e o custo associado ao
investimento directo ou indirecto através da exposição a índices ou a produtos
estruturados. Desta forma, mesmo quando permitido, o que não é o caso em Portugal, o
investimento em bens não financeiros por parte das empresas de seguros e dos fundos de
pensões tem sido muito limitado.
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Finalmente, os imóveis também apresentam características que potenciam algum grau de
protecção contra a inflação. Tal como as obrigações e as acções, são activos que
apresentam um fluxo de pagamentos regulares sobre a forma de rendas e/ou um
potencial de valorização. No entanto, para as empresas de seguros e os fundos de
pensões são activos que apresentam alguns inconvenientes, tais como reduzida liquidez,
inexistência de uma bolsa para transacções e custos de gestão elevados. Estes
inconvenientes têm levado a que um número crescente de empresas de seguros e de
fundos de pensões opte pelo investimento indirecto nesta classe de activos.

6. Conclusão
O recente desenvolvimento do mercado de obrigações de longo prazo e do mercado de
obrigações indexadas à inflação não deve ser entendido como uma tendência de curto
prazo, mas sim como uma alteração estruturante ao mercado de obrigações. Estes
mercados já atingiram uma dimensão que inviabiliza que sejam simplesmente ignorados,
quer por investidores, quer por emitentes. Adicionalmente, existem indicadores
inequívocos que apontam para a manutenção de um crescimento rápido nos próximos
anos.
A crescente preocupação por uma gestão eficiente do binómio activo-passivo por parte
das empresas de seguros e dos fundos de pensões tem levado a uma maior procura por
estes tipos de obrigações. Esta procura é amplamente justificada pelas características
específicas destas obrigações. No entanto, nem as obrigações de longo prazo nem as
obrigações indexadas à inflação devem ser entendidas como uma solução milagrosa.
Podem, sim, ser enquadradas numa gestão optimizada da carteira de activos que deve,
naturalmente, ser enquadrada e suportada por uma eficiente gestão de risco.

Caracterização da
actividade de mediação
de seguros1
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1 - O presente estudo foi publicado, na íntegra, no Relatório do Sector Segurador e Fundos de Pensões de 2004, disponível no sítio
do Instituto de Seguros de Portugal em
http://www.isp.pt/NR/rdonlyres/896BB28B-1D79-4939-8CA9-00F136DDF8B9/0/RelSecSegFP2004_NET.pdf
2 - Técnico do Departamento de Desenvolvimento do ISP

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 não só a evolução verificada a nível nacional
e no conjunto dos principais distritos mas também 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.

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 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
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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.

Caracterização da actividade
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•

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.
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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 actualmente 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.

2.1. Caracterização dos mediadores
Como se pode verificar no Gráfico 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.

Gráfico 1

Número de mediadores
Por categoria, 2002-2004
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Espera-se que este panorama seja porventura ainda mais acentuado quando as
disposições da nova Directiva aplicável à mediação de seguros entrarem em vigor.
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Para uma análise da implantação geográfica, poderá ser encontrada no Gráfico 2
informação do número de mediadores por distrito/Região Autónoma, a qual é
directamente confrontada com o respectivo número de habitantes. É importante ressalvar
que, para este efeito, como para qualquer outro em que se indique o número de
habitantes, foi utilizada a informação recolhida pelo Instituto Nacional de Estatística no
âmbito do XVI Recenseamento Geral da População, em 2001.
A este nível, 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 10 e 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.
Número de mediadores
Por distrito/Região Autónoma, 2004
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Tendo em consideração os elementos subjacentes ao Gráfico 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 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.
Gráfico 3

Relacionamento com as empresas de seguros/corretores
1998-2004

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.
Gráfico 4
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Passando à análise de uma outra dimensão, o Gráfico 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.

Estrutura etária dos mediadores pessoas singulares
2004
31

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
anos1, 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 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 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.
Classes de comissões anuais
1996, 2000 e 2004
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1 - 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.

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 6 e 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.
Nível médio de comissionamento nos principais seguros Não Vida
2003 e 2004
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Gráfico 6
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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%.

Gráfico 7

Nível médio de comissionamento nos principais seguros do ramo 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.
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Considerando esta ressalva, e como se pode constatar a partir do Gráfico 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.

2.2. Canais de distribuição 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 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).

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.
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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.
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Gráfico 8

Canais de distribuição da produção Vida
2003

Fonte: European Insurance in Figures 2004 (CEA)
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Analisadas as características do mercado português, 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 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 seguros2, 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).
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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.

2 - 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.

Gráfico 9

Canais de distribuição da produção Não Vida
2003

Fonte: European Insurance in Figures 2004 (CEA)

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.

Caracterização da actividade
de mediação de seguros

Por sua vez, o Gráfico 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.
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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 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 (1,5%), sendo que o
número de candidatos a mediador nos ramos Não Vida cresceu a um nível superior
(15,4% entre 2000 e 2004) ao relativo ao ramo Vida (4,5% em idêntico período).
Quadro 1 Número de candidatos que prestaram provas
Por sexo, escolaridade e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004
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Escolaridade
Vida Ensino Básico
Ensino Secundário
Curso Médio
Curso Superior
Subtotal
Não Vida Ensino Básico
Ensino Secundário
Curso Médio
Curso Superior
Subtotal
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Total

2000
Masculino Feminino
271
313
72
106

Total

136
205
59
122

407
518
131
228

762

522

1 284

305
360
83
116

170
255
69
111

475
615
152
227

2002
Masculino Feminino
223
349
43
111

Total

104
222
48
99

327
571
91
210

726

473

1 199

275
417
84
160

147
281
65
165

422
698
149
325

2004
Masculino Feminino
231
380
43
165

Total

97
231
32
163

328
611
75
328

819

523

1 342

319
451
59
178

147
294
44
203

466
745
103
381

864

605

1 469

936

658

1 594

1 007

688

1 695

1 626

1 127

2 753

1 662

1 131

2 793

1 826

1 211

3 037

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 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, 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.
Quadro 2 Percentagem de candidatos aprovados
Por sexo, escolaridade e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004

Escolaridade
Vida Ensino Básico
Ensino Secundário
Curso Médio
Curso Superior
Subtotal
Não Vida Ensino Básico
Ensino Secundário
Curso Médio
Curso Superior

2000
Masculino Feminino
60,5%
66,8%
63,9%
73,6%

52,9%
61,0%
71,2%
73,8%

Total
58,0%
64,5%
67,2%
73,7%

2002
Masculino Feminino
66,8%
72,8%
86,0%
82,9%

50,0%
73,0%
77,1%
83,8%

Total
61,5%
72,9%
81,3%
83,3%

2004
Masculino Feminino
54,1%
61,3%
74,4%
70,3%

44,3%
53,2%
71,9%
65,6%

Total
51,2%
58,3%
73,3%
68,0%

65,2%

63,0%

64,3%

73,3%

70,6%

72,2%

61,8%

56,6%

59,8%

61,3%
64,7%
68,7%
75,9%

48,8%
59,2%
53,6%
73,9%

56,8%
62,4%
61,8%
74,9%

68,7%
73,4%
72,6%
84,4%

55,8%
66,2%
66,2%
74,5%

64,2%
70,5%
69,8%
79,4%

62,4%
70,5%
81,4%
83,7%

58,5%
60,9%
77,3%
77,3%

61,2%
66,7%
79,6%
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%

Uma outra forma de avaliar o sucesso nas provas poderá também passar pela análise das
pontuações obtidas nos exames cujos principais resultados figuram no Quadro 3.
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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.

Quadro 3 Pontuação média obtida nas provas
Por sexo, escolaridade e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004
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Escolaridade
Vida Ensino Básico
Ensino Secundário
Curso Médio
Curso Superior
Subtotal
Não Vida Ensino Básico
Ensino Secundário
Curso Médio
Curso Superior

2000
Masculino Feminino
60,2
62,7
60,9
67,4

57,1
60,4
65,5
65,6

Total
59,2
61,8
63,0
66,4

2002
Masculino Feminino
64,1
65,2
73,1
71,5

55,8
64,0
65,5
68,7

Total
61,5
64,7
69,1
70,2

2004
Masculino Feminino
58,1
61,1
64,2
64,0

53,5
56,3
65,5
62,9

Total
56,7
59,3
64,8
63,5

62,3

61,3

61,9

66,3

63,3

65,1

61,0

58,4

60,0

61,3
62,9
64,6
68,2

56,1
60,7
57,2
67,2

59,4
62,0
61,2
67,7

64,0
66,8
68,2
70,2

58,1
63,0
64,8
67,9

61,9
65,3
66,7
69,0

60,1
64,9
68,8
70,5

57,8
60,4
66,2
67,4

59,4
63,1
67,7
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

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.
Finalmente, o Quadro 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.
Quadro 4 Pontuação obtida nas provas
Por intervalos de pontuação e área de negócio, em 2000, 2002 e 2004
2000

Caracterização da actividade
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Pontuação
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<0
[0;10[
[10;20[
[20;30[
[30;40[
[40;50[
[50;60[
[60;70[
[70;80[
[80;90[
[90;100]
Total

Vida

Não Vida

2002
Total

Vida

2004

Não Vida Total

Vida

Não Vida Total

1
7
27
33
73
142
175
344
300
153
29

0
8
15
42
87
152
247
389
326
165
38

1
15
42
75
160
294
422
733
626
318
67

2
4
9
20
55
98
145
345
324
166
31

0
4
10
30
73
149
203
400
427
245
53

2
8
19
50
128
247
348
745
751
411
84

1
10
16
42
88
170
213
383
293
114
12

2
8
19
37
68
171
220
483
430
219
38

3
18
35
79
156
341
433
866
723
333
50

1.284

1.469

2.753

1.199

1.594

2.793

1.342

1.695

3.037

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.
Os Gráficos 10 e 11 contêm informação do mesmo tipo da que está subjacente ao Gráfico
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.
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Gráfico 10 Número de mediadores, excluindo corretores
Por tipo e por distrito/Região Autónoma, 2004
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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.
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Gráfico 11 Número de corretores
Por distrito/Região Autónoma, 2004
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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.
Por outro lado, o Gráfico 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%,
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 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.
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Gráfico 12 Comissões
Por tipo de mediador e por distrito/Região Autónoma, 2004

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).
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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 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.

Quadro 5 Montante médio de comissões
Por tipo e por distrito/Região Autónoma, 2004

Corretores
Milhares de euros

Angariadores

Total

1.272,3
790,7
1.188,2
446,9

166,1
88,7
106,9
126,3

5,84
6,81
6,55
5,81

1,48
2,95
2,06
5,40

15,8
12,2
11,9
11,2

Leiria
Portalegre
Braga
Viseu

353,6
2.453,5
306,1
559,2

104,3
106,2
95,1
99,7

6,89
4,76
7,59
7,44

2,53
3,87
3,49
3,57

10,9
10,2
10,1
9,6

Açores
Santarém
Faro
Guarda

321,3
-

197,1
82,3
101,4
66,1

8,64
7,21
6,66
6,13

1,95
2,23
2,83
2,84

9,6
9,4
9,2
7,9

Viana do Castelo
Coimbra
Bragança
Vila Real

131,4
-

93,8
83,7
92,4
143,8

5,81
5,89
6,55
5,89

3,29
2,14
2,51
3,47

7,8
7,7
7,7
7,4

Setúbal
Castelo Branco
Évora
Beja

255,9
-

86,6
62,4
75,8
83,5

5,50
5,28
5,19
5,15

1,54
3,29
1,58
1,99

6,5
6,2
5,3
5,3

Total
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Ag. Pessoas
Singulares

Lisboa
Aveiro
Porto
Madeira

LPS
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Ag. Pessoas
Colectivas

58,4

24,3

-

-

52,0

977,2

115,9

6,32

1,96

11,2

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 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.
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Gráfico 13 Comissões processadas
Por categorias de mediador e para o conjunto da actividade, 2002 e 2004
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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.
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 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.
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%.
Quadro 6 Comissões de angariadores
Conjunto da actividade, 2002 e 2004
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Posicionamento
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2002 2004
1.º
2.º
5.º
9.º

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

7.º 6.º
3.º 7.º
6.º 8.º
4.º 9.º
35.º 10.º

Angariador
Denominação

Concelho

Quota de mercado
Comissões 2004

11.º
12.º
13.º
14.º
15.º

188,5
176,2
172,6
133,1
125,4

1,14%
0,96%
0,77%
0,48%
4,45%

1,28%
1,20%
1,17%
0,91%
0,85%
5,41%

...
...
...
...
...

103,5
87,6
86,8
80,7
69,6

0,71%
0,79%
0,76%
0,78%
0,22%

0,70%
0,60%
0,59%
0,55%
0,47%

7,43%

8,33%

0,41%
0,28%
0,23%
0,37%
0,54%

0,38%
0,37%
0,36%
0,35%
0,34%

9,21%

10,13%

0,35%
0,00%
0,25%
0,21%
0,15%

0,34%
0,33%
0,33%
0,32%
0,31%

10,57%

11,76%

Lisboa
Portalegre
Oeiras
Lisboa
Póvoa de Varzim

...
...
...
...
...

Loures
Gondomar
Loures
Penafiel
Oeiras

56,0
54,0
53,1
52,0
50,3

Quinze primeiros angariadores
14.º 16.º
4.269.º 17.º
23.º 18.º
38.º 19.º
70.º 20.º

2004

...
Felgueiras
...
Lisboa
...
Lisboa
...
Loures
...
Póvoa de Lanhoso
Cinco primeiros angariadores

Dez primeiros angariadores
11.º
16.º
30.º
12.º
8.º

2002

...
...
...
...
...

Braga
Funchal
Funchal
Portimão
Santo Tirso

Vinte primeiros angariadores

49,4
49,0
49,0
47,7
44,9

Milhares de euros

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 confirmam também
esta evolução: o índice de Gini3 evoluiu de 0,757 para 0,771 em idêntico período e o
índice de Herfindahl-Hirshman4, de forma ligeira, de 0,00124 para 0,00151 (valores
mínimos teóricos de 0,000123 e 0,000131, respectivamente).
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 propriedades5 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.

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.

3 - 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).
4 - 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).
5 - O coeficiente de Gini satisfaz quatro princípios importantes: (1) anonimato, não importa quais são os agentes no topo e na parte
mais baixa do mercado; (2) independência de escala, pois não considera a dimensão do indicador a avaliar ou o modo como está
medido; (3) independência de população, já que a dimensão da população não é relevante; (4) princípio da transferência, ou seja, se
for transferida quota de um agente do topo para um agente com posição mais baixa, o índice resulta mais reduzido (sinónimo de uma
distribuição mais equilibrada).
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Este cuidado deverá ser levado a cabo sempre que se pretender comparar níveis de
concentração de mercados diferentes.
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Assim, o Quadro 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 6: o montante das comissões
processadas pelo Top5, por exemplo, é sensivelmente o dobro.
Quadro 7 Comissões de agentes pessoas singulares
Conjunto da actividade, 2002 e 2004
Posicionamento
2002 2004
14.º
6.º
17.º
13.º
16.º

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Angentes Pessoas Singulares
Denominação

Concelho

...
...
...
...
...

Vila Nova de Gaia
Santarém
Valongo
Sobral Mte. Agraço
Tomar

Quota de mercado

Comissões 2004

2002

417,1
359,6
322,1
297,4
257,9

0,120%
0,161%
0,113%
0,122%
0,113%

0,218%
0,188%
0,169%
0,156%
0,135%

1,534%

0,866%

0,080%
0,094%
0,095%
0,069%
0,088%

0,132%
0,125%
0,122%
0,120%
0,118%

2,257%

1,483%

0,128%
0,130%
0,194%
0,080%
0,164%

0,117%
0,117%
0,113%
0,110%
0,101%

2,875%

2,041%

0,097%
0,103%
0,065%

0,100%
0,099%
0,098%

Cinco primeiros agentes
39.º 6.º
29.º 7.º
27.º 8.º
61.º 9.º
32.º 10.º

...
...
...
...
...

Lisboa
Ponta Delgada
Redondo
Águeda
Lagos

251,9
238,3
233,8
229,7
225,0

Dez primeiros agentes
12.º
11.º
4.º
38.º
5.º

11.º
12.º
13.º
14.º
15.º

...
...
...
...
...

Guimarães
Cascais
Loures
Póvoa de Varzim
Elvas

223,7
223,1
215,7
209,9
193,8

Quinze primeiros agentes
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26.º 16.º
22.º 17.º
73.º 18.º
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...
...
...

Anadia
Feira
Viana do Castelo

19.º

...

Sintra

187,4

-

0,098%

87.º 20.º

...

Gondomar

183,7

0,062%

0,096%

3,428%

2,532%

-

Vinte primeiros agentes

190,8
188,8
187,6

2004

Milhares de euros

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%.

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 se apresenta 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.

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), explica 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 percebidos 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 o HHI
passa, em idêntico período, de 0,00569 (valor mínimo teórico de 0,00113) para 0,00372
(0,000936).

6 - 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.

Caracterização da actividade
de mediação de seguros

O Quadro 8 contém o ranking relativo a agentes pessoas colectivas6, 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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Quadro 8 Comissões de agentes pessoas colectivas
Conjunto da actividade, 2002 e 2004
Posicionamento
2002 2004

1.º
2.º
4.º
3.º
5.º

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Agente Pessoa Colectiva
Denominação

SOFINLOC Mediadora, Lda.
Margem, Lda.
Mercer Employee Benefits, Lda.
ACP Mediação, Lda.
Ponto Seguro, Lda.

Sede

Quota de mercado

Empregados 2004

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa

16
1
18
22
27

Comissões 2004

3.518,4
3.017,1
2.007,7
1.896,8
1.381,3

Cinco primeiros agentes
9.º 6.º
12.º 7.º
13.º 8.º
6.º 9.º
10.º 10.º

Pluricursos Mediador, Lda.
Portoseguro, Lda.
Serenitas, Lda.
NORMED, S.A.
Desporto Seguro, Lda

Lisboa
Porto
Lisboa
Matosinhos
Lisboa

n.d.
6 (*)
7
18
5

1.015,2
997,1
968,6
956,2
913,5

Dez primeiros agentes
127.º
8.º
23.º
14.º
22.º

11.º
12.º
13.º
14.º
15.º

Genius, S.A.
Comepor, S.A.
Radical, Lda.
Santogal, Lda.
Medibroker, S.A.

Lisboa
7
Amadora
4
Lisboa
16
Lisboa
29
Vila Nova de Gaia n.d.

905,7
789,1
719,7
698,9
684,0

Quinze primeiros agentes
19.º
50.º
20.º
17.º
26.º

16.º
17.º
18.º
19.º
20.º

LUSISEG, Lda.
SEGILINK, S.A.
Raúl Carvalho, Lda.
MEDAL, Lda.
MEDIPOM, Lda.
Vinte primeiros agentes
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(*)

Valores relativos a 2002

Loures
Lisboa
Santo Tirso
Portimão
Pombal

13
11
8
10
6

594,6
563,3
550,4
548,4
530,4

2002

2004

5,17%
1,93%
1,49%
1,73%
1,15%

2,84%
2,44%
1,62%
1,53%
1,11%

11,48%

9,54%

0,82%
0,64%
0,60%
1,06%
0,67%

0,82%
0,80%
0,78%
0,77%
0,74%

15,84%

13,46%

0,18%
0,89%
0,45%
0,59%
0,47%

0,73%
0,64%
0,58%
0,56%
0,55%

18,89%

16,52%

0,51%
0,28%
0,48%
0,55%
0,44%

0,48%
0,45%
0,44%
0,44%
0,43%

21,54%

18,77%

Milhares de euros

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.
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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 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.

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.
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Gráfico 14 Capital social
Agentes de seguros pessoas colectivas, 2002 e 2004
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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 evoluiria 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.
A um nível mais desagregado, o Gráfico 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.
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Gráfico 15 Relação activo/passivo
Agentes de seguros pessoas colectivas, 2002 e 2004
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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).
Como se observa a partir do Gráfico 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.

Gráfico 16 Rentabilidade dos capitais próprios
Agentes de seguros pessoas colectivas, 2002 e 2004
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Assim, a rentabilidade relativa ao volume global de negócios cresceu de 17,6% para
20,5% de 2002 para 2004.
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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 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%.
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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.
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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 HerfindahlHirshman, 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.

Quadro 9 Comissões de corretores
Conjunto da actividade, 2002 e 2004
Posicionamento
2002 2004

2.º
4.º
1.º
6.º
5.º

(*)

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Corretor
Denominação

Sede

Quota de mercado
Empregados 2004

Comissões 2004

2002

2004

Marsh, Lda.
Leacock Seguros, Lda.
Aon Gil y Carvajal Portugal, S.A.
Solução, S.A.
AVS, S.A.
Cinco primeiras empresas

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Porto
Lisboa

70
38
88
56
76

8 453,4
8 002,5
7 570,7
7 477,6
5 446,6

7,8%
5,3%
7,9%
4,0%
4,7%
31,8%

7,8%
7,4%
7,0%
6,9%
5,0%
34,0%

14.º 6.º
3.º 7.º
7.º 8.º
10.º 9.º
8.º 10.º

MDS, S.A.
João Mata, Lda.
Villas Boas, Lda.
Willis, Lda.
Unibroker, S.A.
Dez primeiras empresas

Porto
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Feira

52
43
27 (*)
41
27

4 880,5
4 774,8
4 040,1
3 334,9
3 319,1

2,0%
6,1%
3,0%
2,5%
2,6%
46,3%

4,5%
4,4%
3,7%
3,1%
3,1%
52,7%

9.º
11.º
12.º
19.º
21.º

11.º
12.º
13.º
14.º
15.º

José Mata, Lda.
CEGREL, Lda.
Costa Duarte, S.A.
Corbroker, Lda.
SECRE, S.A.
Quinze primeiras empresas

Lisboa
Portalegre
Lisboa
Lisboa
Lisboa

29
8
n.d.
12
17

2 751,2
2 453,5
2 407,0
2 045,7
1 679,6

2,6%
2,3%
2,3%
1,4%
1,3%
57,0%

2,5%
2,3%
2,2%
1,9%
1,5%
63,2%

13.º
24.º
17.º
18.º
16.º

16.º
17.º
18.º
19.º
20.º

BECIM, Lda.
Luso Atlântica, S.A.
E.G.S., Lda.
Corp. Internacional Seguros, S.A.
Coral, S.A.
Vinte primeiras empresas

Feira
Porto
Lisboa
Porto
Porto

25
8
21
25
23

1 651,3
1 634,2
1 616,0
1 569,4
1 434,9

2,2%
1,2%
1,7%
1,6%
1,7%
64,8%

1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
70,5%

Valores relativos a 2002

Milhares de euros

Gráfico 17 Capital social
Corretores de seguros, 2002 e 2004
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Como pode ser observado no Gráfico 17, 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.
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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.
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Gráfico 18 Relação activo/passivo
Corretores de seguros, 2002 e 2004

56

A informação mais detalhada, que poderá ser consultada no Gráfico 18, 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.
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 19, 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.
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Gráfico 19 ROE – Return on Equity
Corretores de seguros, 2002 e 2004
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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. 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.
Gráfico 20 ROE – Return on Equity
Corretores vs. empresas de seguros, 2002 e 2004
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Por outro lado, o Gráfico 20 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.
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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.
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%.

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.

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.

•

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, estar
obrigatoriamente cobertos por um seguro de responsabilidade civil profissional no que diz
respeito à suas falhas profissionais e dispor de adequadas garantias financeiras.
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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:
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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.
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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.
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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, 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, explicam 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.

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 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
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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.
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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.
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.
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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.
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Para esse efeito é essencial continuar a apostar na profissionalização, na credibilidade e na
transparência.

Breve análise das reclamações
apresentadas junto do Serviço
de Atendimento do ISP contra
as entidades supervisionadas.
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1. Introdução
O Instituto de Seguros de Portugal dispõe de um Serviço de Atendimento Público,
especialmente vocacionado para assistir todos aqueles que procuram esclarecimentos
sobre os temas relacionados com a actividade seguradora e de fundos de pensões, bem
como para receber, analisar e dar parecer sobre as reclamações não resolvidas noutras
instâncias, que lhe sejam apresentadas contra as entidades supervisionadas.
Os indicadores estatísticos da actividade desenvolvida por este serviço são divulgados
semestralmente na Revista Fórum, sendo ainda objecto de publicitação no relatório anual
desta entidade de supervisão.
Desde 2002, no entanto, que iniciámos um processo de recolha e análise mais
pormenorizada sobre os dados relativos às reclamações que nos são apresentadas.
Procurámos, com este trabalho, proceder a uma caracterização mais completa, tanto dos
reclamantes como das suas motivações e objectivos que procuram alcançar e,
naturalmente, dos resultados obtidos com esse tipo de iniciativa.
Na perspectiva da entidade de supervisão, este tipo de monitorização do mercado revela-se
útil na medida em que permite identificar eventuais condutas atípicas protagonizadas
pelos operadores e, sempre que se justifique, intervir no sentido da sua correcção.

2. Caracterização genérica
Para esta análise comparativa considerou-se a informação já disponível relativamente a
2002 e o conjunto das reclamações, apresentadas em 2005 junto do Departamento de
Atendimento e Comunicação, contra empresas supervisionadas pelo ISP por indivíduos ou
entidades seus clientes.
De notar que não foram consideradas, para efeitos desta análise, as reclamações
apresentadas por terceiros, ou seja, as reclamações contra uma determinada empresa
efectuadas por alguém que não é cliente dessa mesma empresa.
Em 2005, de um total de 1336 reclamações apresentadas nos serviços do ISP cerca de
61,7% (824) são provenientes de clientes das empresas contra as quais é feita a
reclamação. As restantes 38,3% foram apresentadas por indivíduos não clientes. Sobre
este item não dispomos de informação devidamente tratada sobre a situação em 2002.
No entanto, comparando com os dados recolhidos em 2004, verifica-se que o peso dos
indivíduos que reclamam contra a empresa de que são clientes aumentou de forma
significativa. Esta circunstância poderá ser explicada pela diminuição das reclamações
provenientes do Ramo Automóvel, já que é sobretudo nesta área que entidades terceiras
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Por último, e do ponto de vista dos reclamantes, o tratamento e divulgação destes dados
permite-lhes aferir a dimensão das situações que estiveram na origem da sua
reivindicação ou contestação e, sobretudo, aferir a forma como esses problemas vão
evoluindo ao longo do tempo.

Reclamações contra entidades supervisionadas

Mas também para as empresas que actuam no mercado estes dados constituem um
indicador, entre outros naturalmente, para avaliar o grau de satisfação dos seus clientes
com os serviços prestados. Permitem, ainda, identificar e corrigir procedimentos menos
eficientes no quadro da gestão empresarial.
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(terceiros lesados em acidentes de viação) necessitam de interagir com seguradoras de
quem não são clientes.
Gráfico 1: Relação com a empresa contra a qual se reclama

O peso relativo dos processos de reclamação face aos pedidos de pareceres/ esclarecimentos
de natureza técnica sobre matérias relacionadas com os produtos comercializados pelas
empresas supervisionadas diminuiu cerca de 8,6%. Este decréscimo relativo das
reclamações face aos pedidos de esclarecimento poderá significar que os consumidores
cada vez mais procuram recolher, na fase pré-contratual, as informações necessárias que
lhes permitam tomar decisões esclarecidas.
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Gráfico 2: Relação entre reclamações e pedidos de esclarecimento técnicos
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3. Caracterização por género e origem geográfica
Cerca de 59% das reclamações recepcionadas no ISP foram apresentadas por sujeitos do
sexo masculino e 29% do sexo feminino. Em 12% dos casos o reclamante é uma pessoa
colectiva. A realidade observada em 2005 não difere muito, no que diz respeito a esta
primeira caracterização, do cenário observado em 2002, sendo de destacar apenas uma
diminuição em cerca de 8% dos reclamantes do sexo masculino com o correspondente
aumento em 3% e 5% para os reclamante do sexo feminino e pessoa colectiva.

Gráfico 3: Caracterização dos Reclamantes

Em termos geográficos, do Norte e do Centro do País chegaram em 2005,
respectivamente, 34,59% e 51,33% das reclamações, sendo aproximadamente 8,25%
provenientes da região Sul e 1,7% das Ilhas. Não foi possível determinar a origem de
3,76% dos reclamantes.
A preponderância da região Centro enquanto zona geográfica de maior proveniência de
reclamações em 2002 diminui ligeiramente em 2005, passando a representar 51,33% do
total dos reclamantes.
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Gráfico 4: Origem Geográfica da Reclamação
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4. Quem é que o reclamante procura em 1.º lugar
para reclamar
Procurámos, na análise de conteúdo que fizemos às reclamações, identificar o percurso
efectuado pelo reclamante até ao momento em que se dirigia ao ISP. No gráfico que a
seguir se apresenta fica evidente que, na maioria das situações (63,59 em 2005), o
reclamante já manifestou a sua reivindicação junto da empresa que presta o serviço.
No entanto, existe ainda um conjunto expressivo de indivíduos que apresenta a
reclamação directamente junto do ISP, sem que antes tenha dado oportunidade ao seu

parceiro de negócios de se pronunciar sobre essa matéria. Não obstante, neste ponto em
particular, também é verdade que a evolução entre 2002 e 2005 aponta no sentido dessa
situação diminuir, já que esse grupo diminuiu de 32,32% para 17,23%.
Gráfico 5: Primeiro Contacto do Reclamante

5. Órgão da empresa que responde à reclamação
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A quantidade de respostas asseguradas pela “empresa” genericamente considerada, i.e.
não possuindo órgão específico ou, pelo menos, vocacionado para o apoio ao cliente,
reduziu-se significativamente no triénio 2002-2005, tendo passado de 51,52% para 29,52%.
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Durante este período, assistiu-se a uma especialização crescente ao nível do tratamento
dos processos de reclamação, que tem vindo a ser cada vez mais assegurado por órgãos
especificamente criados para esse efeito (28% em 2005 face a 9% em 2002) ou, na falta
desses órgãos, por quadros das empresas com responsabilidades ao nível de direcção ou
mesmo da administração (17% para 25% em 2005).
Esta evolução no nível dos protagonistas poderá reflectir a preocupação crescente das
empresas com a qualidade do serviço prestado aos seus clientes, no quadro do
estabelecimento de procedimentos conducentes a uma boa gestão e controlo das
sociedades, em linha com as melhores práticas internacionais ao nível da corporate
governance.
Gráfico 6: Responsável pela Resposta da Seguradora

6. Áreas de incidência das reclamações
Uma das alterações mais relevantes registada neste triénio diz respeito ao decréscimo da
importância do Ramo Automóvel, enquanto fundamento principal das reclamações
apresentadas.
Em contrapartida, o Ramo Vida e a área dos seguros de Responsabilidade Civil (excluindo
o automóvel, naturalmente) registaram um crescimento da ordem dos 10%, desde 2002.
Gráfico 7: Incidência das Reclamações

Esta situação contrasta com a que se verificava em 2002, em que o principal objectivo
prosseguido era o de obter um esclarecimento, logo seguido da exposição/denúncia de
um procedimento considerado como incorrecto. Em 2005, a denúncia de procedimentos
incorrectos acabou por se traduzir num objectivo pouco expressivo, representando
apenas 7,8%.
Gráfico 8: Objectivo da Reclamação
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O principal objectivo que os reclamantes, em 2005, procuraram alcançar foi a obtenção
de uma reparação financeira ou técnica, logo seguido da obtenção de um esclarecimento
por parte da empresa sua cliente.
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7. Objectivo da reclamação
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8. Motivos da reclamação
Quanto aos motivos que fundamentam as reclamações em causa, a alteração mais
relevante observada no período em análise diz respeito à diminuição do peso das
reclamações motivadas pelo factor “morosidade”, que em 2002 representava 37% do
total e em 2005 apenas 25%, ou seja, um decréscimo de 12%. Em contrapartida, a “falta
de informação” motivou, em 2005, cerca de 44% dos indivíduos a apresentar a sua
reclamação, representando um crescimento da ordem dos 14%.
No sentido de se conhecerem melhor as razões que sustentam este tipo de
comportamentos, entendeu-se conveniente desmultiplicar estas três categorias.

8.1. Morosidade
Evolução 2002 -2005
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Gráfico 9: Motivos de Reclamação
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Do conjunto de reclamações fundadas em “Morosidade” verifica-se que cerca de 55%
dizem respeito à demora considerada excessiva na “resolução do processo” e 45% são
relativas ao tempo excessivo na “obtenção de uma resposta”.
Gráfico 10: Morosidade

8.2. Procedimentos Incorrectos
Do total de sujeitos que fundaram a sua reclamação na denúncia de procedimentos
considerados incorrectos, a maioria (cerca de 55%) fê-lo por considerar que a empresa
evidenciou uma conduta incorrecta na altura da cessação do contrato.
O incumprimento contratual foi também referido por 35,18% dos reclamantes e a
determinação de responsabilidades passou de 49% em 2002 para 9,88% em 2005. O
esforço desenvolvido pelas empresas, nos últimos anos, no sentido de definirem quadros
transparentes de resolução de conflitos, nomeadamente o recurso, cada vez mais
frequente, a soluções arbitrais, poderá explicar a diminuição registada neste último item.

Do conjunto de reclamantes que identificaram a falta de informação como motivo
principal da sua reclamação, cerca de 48,2% identificaram as “cláusulas contratuais”
como a área onde tal carência mais se evidenciou.
Dos restantes reclamantes, 28,7% queixa-se de falta de informação acerca da “validade
do seguro”, enquanto 23% considera ter informação insuficiente no que diz respeito ao
“pagamento de danos”.
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Gráfico 11: Procedimentos Incorrectos
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Gráfico 12: Falta de Informação

9. Resposta aos processos de reclamação
A análise ao tipo de resposta às reclamações efectuadas revelou que em 2005 a maior
percentagem correspondeu a respostas de carácter “favorável”, com 52%, tendo 31%
das respostas sido de tipo “desfavorável”. A comparação com 2002 evidencia um
aumento de 10% nos casos com desfecho positivo para a pretensão do reclamante, assim
como uma diminuição pouco significativa, de apenas 2%, nas soluções desfavoráveis.
Em 12% das reclamações a decisão foi apenas parcialmente favorável ao reclamante, e
em 5% destes processos não nos foi possível determinar o teor dessa mesma resposta.
Gráfico 13: Tipo de Resposta da Empresa de Seguros
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10. Conclusão
Em termos conclusivos, julgamos que será de realçar, neste triénio, a diminuição
significativa de reclamantes que se dirigem em primeiro lugar à entidade de supervisão
para reivindicar aquilo que entendem ser os seus direitos ou para obter esclarecimentos
sobre um contrato.
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Parece-nos de saudar esta tendência, pois a divergência de posições ou entendimentos
deverá ser resolvida – numa primeira fase – através da negociação entre os parceiros desse
mesmo negócio.
Esta alteração de comportamento dos reclamantes está alinhada com o esforço feito pelas
empresas de seguros nos últimos anos no sentido de criarem departamentos ou serviços
internos com a função específica de tratarem as matérias relativas ao relacionamento com
o cliente.
Aliás, os resultados de um questionário realizado pelo ISP em 2005, publicados na Revista
Fórum nº 21, revelam que 80% das empresas supervisionadas pelo ISP possuíam esse tipo
de serviços.
Nessa mesma linha, será também de realçar a tendência detectada da gestão das
reclamações ser um área protagonizada por indivíduos com níveis de responsabilidade
elevada no quadro organizacional.

A evolução verificada nas áreas de incidência das reclamações é igualmente de destacar,
já que o peso das reclamações com origem no ramo automóvel diminuiu 20 por cento
nestes três anos. Também aqui nos parece que a explicação poderá residir no esforço
realizado pelas empresas no sentido de diminuírem a conflitualidade com os seus clientes,
seja através do recurso, cada vez mais frequente, à arbitragem voluntária, ou criando
regras de resolução de conflitos transparentes e uniformes.

Evolução 2002 -2005

Reclamações contra entidades supervisionadas

Nesta matéria, importa destacar a recente publicação do Decreto-Lei nº 83/2006, de 3
de Maio, que vem estabelecer um conjunto de regras e procedimentos no quadro da
regularização do sinistro automóvel, e que se espera possa contribuir para a diminuição
desses mesmos conflitos.
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A sustentabilidade financeira
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Manuel de Vasconcelos Guimarães 1

1 - Presidente da Direcção da APFIPP

A problemática da sustentabilidade da Segurança Social é preocupação dominante de
todos e recorrentemente debatida. Há mais de duas décadas que o tema é mencionado
nos programas de Governo e nos meios de comunicação. Vários diagnósticos foram,
inúmeras vezes, realizados, nomeadamente no Livro Branco da Segurança Social e mais
recentemente no Relatório sobre a Sustentabilidade Financeira da Segurança Social,
confirmando esta preocupação.
É consensual que as reformas sociais levam muitos anos a produzir os seus efeitos. Daí a
dificuldade política de as implementar, uma vez que saem penalizados os Governos que
têm a coragem de as preconizar, sendo que os seus resultados serão apenas visíveis nas
gerações vindouras. Será esta a razão da ausência duma reforma estrutural ao longo
destes anos, mesmo perante sistemáticos agravamentos económico-financeiros e
orçamentais a não suportarem mais adiamentos.
A observação de uns e o sentir de alguns, revelam que as várias medidas avulsas,
tomadas ao longo dos anos, nomeadamente a consideração da totalidade da carreira
contributiva, produziu e produzirá uma redução material em muitas pensões, para além
do razoável.
A certeza da insustentabilidade é um dado adquirido, motivado por factores já descritos
em muitos artigos e que se prendem com a longevidade e cumulativamente com a
redução da natalidade. No entanto, não basta referirmo-nos às questões demográficas
pois, estas, ao invés de resolver estruturalmente o real problema da segurança social, mais
não fazem do que adiar, por mais uns anos, a ruptura do sistema público de Segurança
Social.

Em Fevereiro de 2005, o Banco Mundial divulgou um relatório que actualiza o
denominado sistema dos três pilares, ampliando-o para cinco, sendo o pilar zero e o
quarto, as principais novidades: o pilar zero – englobado no sistema público de
Segurança Social, pretende implementar o combate eficaz à pobreza na terceira idade. Os
desafios e necessidades com que se depara a implementação deste pilar requerem, a
todos os níveis, uma elevada atenção e organização para a manutenção dos níveis
mínimos de subsistência, pois trata-se, e claramente, de um verdadeiro combate à
pobreza, cujo financiamento está a cargo dos Orçamentos de Estado; o quarto pilar – foi
adicionado, porque se verifica que uma grande parte das necessidades de consumo dos
reformados tem proveniência em apoios informais, nomeadamente o acesso a cuidados
de saúde, alojamento, cujos recursos não provêm de pensões institucionais, tais como
poder de detenção de propriedade privada – casa própria, transferências intrafamiliares e
poupanças individuais.
O Banco Mundial mantém o segundo pilar, com carácter obrigatório, em sistema de
capitalização como bom instrumento incentivador da poupança e como forma de resolver
parte dos problemas de sustentabilidade.

Novos contributos para análise

Considerando os últimos desenvolvimentos e a constante mutação que temos vindo a
assistir em matéria de Segurança Social, a tendência generalizada para profundas
alterações, em particular com razões relacionadas com a sua insustentabilidade, quer em
Portugal, quer em outros países, importa, pois, encontrar caminhos e soluções de forma
a prevenir um impacto negativo de tal fenómeno.

A sustentabilidade financeira
da Segurança Social

Torna-se, assim, inadiável uma reforma estrutural do sistema para que os contribuintes
possam ambicionar uma velhice condigna.
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Um bom exemplo de país que levou a cabo uma reforma estrutural é o da Estónia.
O Sistema de Segurança Social Estónio encontra-se dividido em três pilares, cuja reforma
teve início em 1998. O primeiro pilar – Sistema Público de Pensões – é baseado no
renovado esquema de pensões do Estado; o segundo pilar, baseado num sistema de
capitalização obrigatório e complementar – Mandatory funded pensions – que foi
implementado em 2002; e por fim o terceiro pilar, iniciado em 1998, um esquema
complementar de pensões com carácter voluntário.
O primeiro pilar é financiado por uma taxa social (Social Tax) – paga por todos os
empregadores. Esta taxa é de 33%, calculada sobre o montante bruto do salário, sendo
20% deste valor alocado ao financiamento do Sistema Nacional de Pensões e 13% ao
financiamento do Sistema Nacional de Saúde.
As pensões suportadas pelo Estado dividem-se em dois grupos: Pensões Relacionadas
com a Carreira Contributiva e Pensões de Subsistência (não relacionados com a carreira
contributiva).
A atribuição da pensão por velhice na Estónia é feita de forma diferenciada, consoante o
sexo. Assim, a idade de reforma para os homens é atingida aos 63 anos e para as
mulheres aos 59 anos de idade. Importa referir que no âmbito de um esforço de
harmonização e de igualdade entre os sexos, a partir de 2016, a idade da reforma prevista
para ambos os sexos passará a situar-se nos 63 anos de idade. Os trabalhadores que
optem por trabalhar para além da idade da reforma legalmente prevista serão
beneficiados no valor da pensão.

Novos contributos para análise

A sustentabilidade financeira
da Segurança Social

As pensões encontram-se sujeitas a imposto sempre que o valor recebido seja superior a
Euro 2.328,00 ao ano. O imposto sobre o rendimento (26%) é aplicável apenas na parte
que exceder o referido valor anual.
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Quanto à pensão de subsistência, pretende-se por esta via fornecer um rendimento
mínimo a quem se encontra desempregado e não tenha carreira contributiva anterior.
O segundo pilar consiste na subscrição obrigatória de um Fundo de Pensões e funciona
como suporte ao Sistema Nacional de Pensões, permitindo ao reformado receber um
complemento de pensão que acresce ao valor base auferido do Sistema Público. Trata-se
de uma modalidade próxima de um Plano de Poupança para a reforma, em que o
trabalhador é chamado a contribuir com 2% do respectivo salário bruto para o Fundo de
Pensões. Por seu turno, o Estado contribuirá com um montante adicional de 4%, que é
retido da taxa social (33%, dos quais 20% são alocados às pensões) que foi paga pelo
empregador.
A subscrição de um Fundo de Pensões para a reforma é obrigatória para os sujeitos
passivos nascidos a partir de 1983, sendo voluntário para todos os nascidos antes da
referida data.
O terceiro pilar, surgiu em 1998, assenta numa contribuição individual e complementar.
A participação neste esquema complementar pode assumir duas formas:
•

A subscrição de um seguro de pensões junto de qualquer empresa seguradora
licenciada para o efeito;

•

A subscrição de Unidades de Participação em Fundos de Pensões, geridas pelas
respectivas Entidades Gestoras.

Aquando da participação neste esquema complementar a idade da reforma pode ser
negociada entre o beneficiário e a Entidade Gestora.
Em 2001, as pensões do Estado não eram sujeitas a imposto, mas a partir de 2002
passaram a ser taxadas como salário. Contudo, o conjunto de pensões cujo valor anual
não atinja os Euro 2.328,00, ou Euro 192,00 mês, não estão sujeitas a imposto. Sendo
que, de acordo com o imposto sobre os rendimentos, 26% é pago só pelos pensionistas
cuja quantia auferida é superior a Euro 2.328,00 por ano.
As pensões nacionais garantem um rendimento mínimo para quem não tem emprego ou
está arredado ou reformado do emprego. A sujeição aos direitos de pensão na Estónia é
reservada a indivíduos residentes que tenham idade igual ou superior a 63 anos,
independentemente dos anos de trabalho e desde que residam na Estónia há pelo menos
5 anos e que não recebam pensões de outros Estados.
Para encorajar a participação no sistema complementar de pensões, foram introduzidos
incentivos fiscais:
•

Os montantes aplicados no seguro de pensões ou no fundo de pensões são
dedutíveis, para efeitos de imposto sobre o rendimento, com o limite máximo de
15% do salário!!!

•

Os benefícios pagos por aqueles seguros de pensões ou fundos de pensões são
tributados a taxas reduzidas.

Em suma, o terceiro pilar é caracterizado pelo seguinte:

•

Participação voluntária

•

Flexibilidade individual

•

Gestão privada

•

Incentivo à poupança para a reforma

•

Escolha livre entre seguro e fundo como instrumento

•

Escolha livre entre os veículos de financiamento (seguro/fundo de pensões)

•

Vantagens e incentivos fiscais providenciados pelo Estado

Novos contributos para análise

•

A sustentabilidade financeira
da Segurança Social

Quando se participa no esquema complementar, a idade de reforma pode ser sujeita a
negociação entre a pessoa e a companhia de seguros, estabelecendo-se o mínimo
contratual, em que as taxas excepcionais que se aplicam, é de 55 anos.
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Lições a tirar das experiências internacionais
O tema da insustentabilidade da Segurança Social não é exclusivo de Portugal. Todos os
outros países têm tentado encontrar soluções, alguns introduzindo verdadeiras inovações.
Se Portugal tem que mudar o seu modelo de protecção social, considero fundamental
colher informação do que se tem feito fora do país.

O caso da Estónia tem dado mostras de sucesso porque é um sistema baseado na
simplicidade contributiva, isto é, apenas impõe uma taxa social sobre os rendimentos do
trabalho que é suportado pela entidade patronal. Desde a entrada da Estónia na UE, ou
melhor, no esforço que esta fez para perfazer os requisitos de ingresso como membro da
Europa dos 25, levou à criação de um sistema de segurança social capaz de harmonizar
com alguns dos que já existiam na Europa dos 15.
Por ser um sistema que conseguiu harmonizar especificidades com os restantes da UE e
também por ser um dos que mais racionalidade aplicou ao processo que incorpora o
cidadão-contribuinte, prevê-se um caso de sucesso no âmbito dos novos países que
ingressaram em 1 de Maio de 2004 nesta que é actualmente a UE dos 25.
A campanha de informação intensiva promovida pelo Governo, no âmbito do
desenvolvimento do segundo pilar, levou a que mais de 50% da população activa elegível
tenha aderido ao segundo pilar até 2004.
Outro exemplo é o da Suécia, aliás não muito diferente daquele que se vive noutros países
escandinavos, em que o modelo de plafonamento, embora num contexto muito distinto
do nosso, abarcou com sucesso a resolução da sustentabilidade financeira do sistema de
segurança social.

Novos contributos para análise

A sustentabilidade financeira
da Segurança Social

O que se fez neste país foi o estabelecimento de um plafond de 7,5 SMN, como base
contributiva para o sistema público de segurança social. Acima deste montante, as
contribuições são canalizadas para os sistemas complementares de segurança social,
previstos pelo Estado. O recurso a estes sistemas torna-se assim necessário, seguindo as
mais recentes recomendações do Banco Mundial.
Outro exemplo também dos países escandinavos é o caso da Dinamarca, possuidora de
um sistema de segurança social mais avançado que evoluído, no sentido do
desenvolvimento auto-sustentado no âmbito dos países da UE dos 25. Este sistema
diferencia-se dos restantes por incentivar a produtividade, através da consideração do
número de horas de trabalho, como base contributiva para a segurança social. Quanto
mais horas de trabalho por empregado, maior será o benefício a auferir na reforma.
Há, assim, muitos caminhos a explorar, sobretudo quando pretendemos introduzir
reformas em Portugal que no conjunto dos países da UE dos 25 é dos que tem um sistema
de segurança social cuja capacidade de auto-sustentação é para muitos já impossível de
manter no curto/médio prazo.
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Aliás, regista-se a afirmação recente do Exmo. Senhor Ministro de Estado e das Finanças,
Teixeira dos Santos, “a segurança social não conseguirá pagar, num prazo de 10 a 15
anos, as pensões devidas”.
É certo que várias razões contribuíram para um colapso rápido, impondo-se, por uma
questão de responsabilidade social, a resolução definitiva deste problema que a todos
toca, para a qual se exige e torna imperativa a concertação de todos os cidadãos e
parceiros sociais.
Poder-se-ia ainda dizer que se trata de uma questão relacionada com o aumento da
esperança média de vida, com o decréscimo da natalidade, com a crise económica que
nos tem abalado, com os baixos níveis de produtividade, entre tantos outros problemas
que têm sido alvo de discussão pública, contudo, o verdadeiro problema está na
permanente ausência de coragem política para encarar, com seriedade, a resolução

estrutural da sustentabilidade, a longo prazo, do sistema de segurança social. Sacrifícios
terão de ser pedidos a todos, mas desde que não sirvam para “estancar”
temporariamente o problema, mas levar-nos a resolver definitivamente a situação, sem
que se comprometa as gerações futuras e com isso se crie um problema intergeracional.
Se todos estamos cientes de que é importante resolver esta situação, a via actualmente
preconizada de permanente redução de benefícios terá, obrigatoriamente, de ser
acompanhada pela implementação de rendimentos alternativos que visem garantir uma
razoável taxa de substituição dos rendimentos da vida activa, sob pena de se hipotecar a
qualidade de vida do futuro pensionista e a própria credibilidade do Estado.
A tendência tem de ser invertida e o caminho a seguir passará pela abertura ao sistema
privado, regulamentando a actual Lei de Bases, no que ao sistema complementar respeita,
através da introdução da opção entre o sistema estatal e o sistema privado, permitindo
desta forma a consciente partilha de riscos.
Em termos legislativos, Portugal deu passos importantes, com a publicação das Leis de
Bases da Segurança Social, reformuladas e actualizadas, dando sinais de convergência
com as mais recentes tendências, nomeadamente com a integração parcial das
recomendações do Relatório emanado pelo Banco Mundial.

Vinte e dois anos passados, mais duas novas Lei de Bases – a última de 2002 –, a
manutenção da previsão e da consciência da necessidade dos sistemas complementares e
tudo como antes. A falta de regulamentação, além de impedir a introdução dos sistemas
complementares, conduziu-nos à actual situação de falta de sustentabilidade do sistema.
Será que temos de esperar mais vinte e dois anos ... e, estando a maioria de nós elegíveis
a beneficiários do sistema público, nos veremos obrigados a mendigar às gerações futuras
que suportem as pensões, já de si reduzidas, que resolvam a questão da sustentabilidade
que nós não tivemos coragem para resolver?

Novos contributos para análise

Esta Lei previa ainda que a gestão pudesse ser confiada a Associações de Socorros
Mútuos, a empresas seguradoras ou a outras pessoas colectivas criadas para o efeito,
devendo a criação e a modificação dos esquemas complementares e a sua articulação
com os regimes de segurança social obedecer a regulamentação própria, a qual nunca
veio a acontecer.

A sustentabilidade financeira
da Segurança Social

Aliás, a consciência da necessidade de introdução de esquemas complementares
remonta já a 1984, com a publicação da primeira Lei de Bases, prevendo esta que podem
“… ser instituídos por iniciativa dos interessados, esquemas de prestações
complementares das que são garantidas pelo regime geral ou de prestações
correspondentes a eventualidades não cobertas pelo regime”.
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sobre Seguros e Fundos de Pensões

O Instituto de Seguros de Portugal vai realizar, pelo quinto ano consecutivo, o seu
Colóquio Internacional sobre Seguros e Fundos de Pensões, que irá decorrer no próximo
dia 21 de Junho, quarta-feira, na sala Siaca do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Este ano, as intervenções dos oradores convidados irão abordar os temas ligados à Gestão
de Riscos e Controlo Interno, à Solvência e aos Fundos de Pensões, avaliando as
experiências recentes e perspectivando as alterações futuras.
A sessão de abertura do V Colóquio Internacional sobre Seguros e Fundos de Pensões será
presidida por Sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças, Prof. Fernando Teixeira
dos Santos.

V COLÓQUIO INTERNACIONAL
SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

PROGRAMA
21 de Junho de 2006
CENTRO CULTURAL DE BELÉM - LISBOA
Sala SIACA
Período da manhã

08:45h

RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

09:15h

SESSÃO DE ABERTURA

09:45h

I PAINEL
GESTÃO DE RISCOS E CONTROLO INTERNO NA ACTIVIDADE SEGURADORA
Moderador: Dr. António Egídio Reis
Director Geral de Supervisão do ISP
ORADORES:
Dra. Ana Salcedas
Partner da Ernst & Young – Financial Services
Dr. Jaime D’Almeida
Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores
Dr. Artur Marques
Presidente da Companhia de Seguros Açoreana, S.A.

11:00h

Seguros e fundos de pensões

Dr. Rui Leão Martinho
Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal

V Colóquio Internacional

Prof. Fernando Teixeira dos Santos
Ministro de Estado e das Finanças

INTERVALO / COFFEE-BREAK
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11:30h

II PAINEL
NOVOS SISTEMAS DE SOLVÊNCIA NO SECTOR SEGURADOR
Solvência 2 – O ponto de vista dos Chief Risk Officers (CRO)
Moderador: Dr. Gabriel Bernardino
Director do Departamento de Desenvolvimento do ISP
ORADORES:
Dr. Raj Singh
Allianz Group
Swiss Solvency Test
Mr. Phillip Keller
Federal Office of Private Insurance

13:30h

ALMOÇO

Período da tarde
15:00h

III PAINEL
DESAFIOS DO NOVO REGIME DOS FUNDOS DE PENSÕES
Moderador: Drª Maria Amélia Vicente
Directora do Departamento de Supervisão de Fundos de Pensões
ORADORES:

Dr. Valdemar Duarte
PensõesGere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.

Seguros e fundos de pensões

V Colóquio Internacional

• A gestão de riscos numa SGFP

• A transparência e a prestação de informação – ponto de vista de um associado
Mr. Miles Cunningham
Membro do Conselho Directivo da Tabaqueira, S.A.
Drª Adélia Borges
Compensations & benefits manager. Tabaqueira, S.A.
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• A avaliação actuarial de responsabilidades com pensões na UE
Mr. Gordon Pollock
Partner da Mercer Human Resource Consulting

17:00h

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Dr. Rui Leão Martinho
Presidente do Conselho Directivo do ISP
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XVII Assembleia Anual da
Associação de Supervisores de
Seguros da América Latina
(ASSAL)

Portugal foi o país anfitrião da XVII Assembleia Anual da Associação de Supervisores de
Seguros da América Latina (ASSAL), que se realizou em Lisboa, entre os dias 24 e 28 de
Abril, a convite do Instituto de Seguros de Portugal.
A ASSAL é um organismo internacional, criado em 1991, que congrega as autoridades de
supervisão de seguros da América Latina. São 21 os países que constituem a ASSAL,
sendo que 19 são latino-americanos e dois são membros aderentes, Espanha e Portugal.
Esta foi a primeira vez que a Assembleia Anual da ASSAL se realizou num país fora da
América Latina.
A XVII Assembleia Anual da ASSAL incluiu no seu programa a realização da VII
Conferência sobre Regulação e Supervisão de Seguros na América Latina, onde foram
abordados temas como a educação financeira, o resseguro finito, riscos catastróficos,
furacões e riscos hidrometeorológicos, efeito do envelhecimento nos seguros, seguros
agrícolas, passivos, provisões técnicas, análises de suficiência, margens de segurança,
entre outros.
A ASSAL procura promover o intercâmbio de informação sobre legislação, métodos de
controlo, características de mercado e sistemas operativos entre cada um dos países em
matérias relacionadas com o seguro e o resseguro; recolher e difundir informação técnica
e estatística; promover as actividades de cooperação; analisar o desenvolvimento do
resseguro na região; incentivar programas regionais em matéria de formação sobre a
actividade seguradora e resseguradora; harmonizar as políticas e mecanismos de
supervisão, etc.

ASSAL

A XVII Assembleia Anual da ASSAL contou com o apoio da International Association of
Insurance Supervisors (IAIS) e com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE).
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Actividade seguradora, Mediação
e Fundos de Pensões

Empresas de seguros a operar em Portugal

(U: Quantidade)
1º Semestre 2004

Total
Em regime de estabelecimento
Sociedades Anónimas
Empresas de seguros
Empresas de resseguro
Mútuas
Sucursais de Emp. Seg. Estrangeiras
Sediadas na União Europeia
Sediadas noutros países
Em Regime de Livre P. de Serviços

1º Semestre 2005

Vida

Não Vida

Mistas

Total

Vida

Não Vida

Mistas

41

279

26

346

39

337

25

401

14

25

6

45

14

21

6

41

14

23

6

43

14

19

6

39

14

23

5

42

14

19

5

38

0

0

1

1

0

0

1

1

0

2

0

2

0

2

0

2

10

18

2

30

9

18

2

29

10

18

1

29

9

18

1

28

0

0

1

1

0

0

1

1

17

236

18

271

16

298

17

331

Empresas de seguros de direito português a operar no estrangeiro

(U: Quantidade)

1º Semestre 2004
Vida

Actividade seguradora

Informações estatísticas

Total

100

Total

5

Não Vida
4

Mistas
4

1º Semestre 2005
Total

Vida

13

6

Não Vida
4

Mistas
4

Total
14

Em regime de estabelecimento

1

1

2

4

1

1

2

4

Em Regime de Livre P. de Serviços

4

3

2

9

5

3

2

10

Conjunto da actividade sob controle do ISP (1)

(U: milhares de euros)

1º Sem.
2005(2)

Tx. de
crescimento

1º Sem.
2004

1º Sem.
2005(2)

Tx. de
crescimento

1º Sem.
2004

1º Sem.
2005(2)

Tx. de
crescimento

Total geral

4.909.704

6.481.235

32,01%

91.437

164.096

79,46%

435.864

507.650

16,47%

Ramo vida

2.828.313

4.356.582

54,03%

18.727

163

-99,13%

82.404

60.189

-26,96%
-26,93%

Seguro de vida

1.721.144

2.595.177

50,78%

18.727

163

-99,13%

82.374

60.188

Seguros ligados a fundos de investimento

923.447

1.471.491

59,35%

0

0

-

0

1

-

Operações de capitalização

183.722

289.915

57,80%

0

0

-

29

0

-100,00%

2.081.391

2.124.653

2,08%

72.710

163.933

125,46%

353.460

447.461

26,59%

654.469

669.888

2,36%

35.638

44.708

25,45%

69.105

86.436

25,08%

456.442

461.045

1,01%

-15.596

19.309

223,81%

6.786

42.198

521,87%

391.892

397.090

1,33%

-15.718

19.282

222,68%

-10.264

24.415

337,87%

54.596

54.143

-0,83%
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27

-77,84%

16.852

17.597

4,42%

Ramos não vida
Acidentes e doença
Acidentes
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais
Pessoas transportadas
Doença
Incêndio e outros danos
Incêndio e elementos da natureza
Outros danos em coisas
Automóvel

9.954

9.812

-1,42%

0

0

-

197

186

-5,91%

198.027

208.843

5,46%

51.234

25.399

-50,42%

62.320

44.239

-29,01%

340.339

343.540

0,94%

8.421

2.867

-65,95%

178.435

168.900

-5,34%

19.203

18.543

-3,43%

1.165

358

-69,27%

11.938

9.291

-22,18%

321.136

324.997

1,20%

7.256

2.509

-65,42%

166.497

159.609

-4,14%

87.628 18849,76%

947.258

969.970

2,40%

462

30.725

117.166

281,33%

Marítimo e transportes

11.914

11.330

-4,90%

624

174

-72,14%

8.750

7.742

-11,52%

Aéreo

11.318

15.187

34,18%

65

36

-45,08%

11.259

14.727

30,81%

Mercadorias transportadas

15.408

14.595

-5,27%

1.020

1.073

5,14%

9.387

8.736

-6,94%

Responsabilidade civil geral

52.128

49.989

-4,10%

1.773

808

-54,40%

16.968

15.610

-8,01%

Diversos

48.557

50.154

3,29%

24.707

26.638

7,82%

28.830

28.143

-2,38%

Crédito

12.447

12.525

0,63%

4.596

3.091

-32,74%

7.529

6.396

-15,04%

Caução

3.340

3.182

-4,76%

721

838

16,10%

2.068

1.803

-12,81%

10.929

9.852

-9,85%

384

729

89,77%

10.161

8.016

-21,11%

Perdas pecuniárias diversas
Protecção jurídica
Assistência
Seguros diversos
(1) Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
(2) Informação provisória.

4.578

5.526

20,70%

2.359

2.114

-10,42%

1.088

1.062

-2,42%

17.202

19.057

10,79%

16.640

19.862

19,36%

7.948

10.866

36,71%

61

12

-80,39%

5

4

-12,92%

36

0

-100,00%

Actividade seguradora

1º Sem.
2004

Prémios de
Resseguro Cedido

Informações estatísticas

Seguro Directo

Prémios Brutos Emitidos
Resseguro Aceite
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Estrutura da carteira
1º Semestre 2004

Actividade seguradora

Informações estatísticas

Estrutura da carteira Vida
1º Semestre 2004
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Estrutura da carteira Não Vida
1º Semestre 2004

Estrutura da carteira
1º Semestre 2005

Actividade Seguradora

Estrutura da carteira Não Vida
1º Semestre 2005

Informações estatísticas

Estrutura da carteira Vida
1º Semestre 2005
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Prémios de Seguro Directo empresas sob controle do ISP (1)

(U: milhares de euros)

Prémios de Seguro Directo
1º Sem.
2004
TOTAL
SEGURADORAS VIDA
AXA Portugal Vida, S.A.
BPI Vida, S.A.
Crédito Agrícola Vida, S.A.
Eurovida, S.A.
Gan Portugal Vida, S.A.
Generali Vida, S.A.
Global Vida, S.A.
Lusitania Vida, S.A.
Ocidental Vida, S.A.
Real Vida, S.A.
Totta Seguros Vida, S.A.
Tranquilidade Vida, S.A.
Victoria Vida, S.A.
Zurich Comp. Seguros Vida, S.A.

AXA Portugal, S.A.
Cares, S.A.
Cosec, S.A.
CPSS, S.A.
ESIA-Inter-Atlântico, S.A.
Espírito Santo, S.A.
Europ Assistance, S.A.
Gan Portugal, S.A.
Global, S.A.
ICI Seguros, S.A.
Lusitania, S.A.
Mapfre Seguros Gerais, S.A.
Mútua do Arrasto
Mútua dos Pescadores
Ocidental, S.A.
Real, S.A.
Rural Seguros, S.A.
Sagres, S.A.
Seguro Directo Gere, S.A.
Tranquilidade, S.A.
Via Directa, S.A.
Victoria Seguros, S.A.
Zurich, S.A.
Actividade seguradora

Informações estatísticas

SEGURADORAS NÃO VIDA

SEGURADORAS MISTAS
Açoreana, S.A.
Allianz Portugal, S.A.
American Life
Fidelidade Mundial, S.A.
Império-Bonança, S.A.
Liberty, S.A.
(1) Informação respeitante apenas à actividade em Portugal
(2) Informação provisória

104

1º Sem.
2005(2)

Tx. de
crescimento

4.909.704

6.481.235

32,01%

2.133.241

3.321.754

55,71%

67.533
450.185
35.895
27.220
37.803
6.566
21.680
45.054
665.607
48.307
271.641
407.399
29.153
19.197

82.113
1.247.239
47.819
53.156
53.656
7.365
20.130
47.388
890.640
60.672
270.577
494.800
26.951
19.246

21,59%
177,05%
33,22%
95,28%
41,94%
12,17%
-7,15%
5,18%
33,81%
25,60%
-0,39%
21,45%
-7,55%
0,26%

1.057.640

1.052.058

-0,53%

177.152
159
13.998
425
16.487
28.334
3.662
7.603
70.630
65.668
64.139
38.278
1.081
3.813
64.129
54.470
32.708
16.013
16.606
167.592
10.168
53.965
150.561

190.841
136
14.221
426
0
30.222
3.725
8.915
75.543
0
65.311
46.701
1.416
3.916
70.269
62.139
30.770
20.253
11.270
189.540
13.380
59.662
153.404

7,73%
-14,50%
1,59%
0,22%
-100,00%
6,66%
1,72%
17,26%
6,96%
-100,00%
1,83%
22,00%
31,04%
2,71%
9,57%
14,08%
-5,93%
26,48%
-32,14%
13,10%
31,59%
10,56%
1,89%

1.718.824

2.107.423

22,61%

177.629
200.637
31.497
892.632
343.107
73.322

211.400
198.941
31.205
1.237.085
347.543
81.250

19,01%
-0,85%
-0,93%
38,59%
1,29%
10,81%

Conjunto da actividade sob controle do ISP (1)

(U: milhares de euros)

1º Sem.
2005(2)

Resseguro Aceite
Tx. de
crescimento

1º Sem.
2004

1º Sem.
2005(2)

Tx. de
crescimento

1º Sem.
2004

1º Sem.
2005(2)

Tx. de
crescimento

Total geral

2.827.794

2.904.777

2,72%

53.125

107.950

103,20%

114.077

182.987

Ramo vida

1.573.559

1.647.501

4,70%

2.072

73

-96,48%

18.817

26.168

39,06%

1.145.851

1.109.661

-3,16%

2.072

73

-96,48%

18.818

26.168

39,06%
100,00%

Seguro de vida

60,41%

Seguros ligados a fundos de investimento

257.497

311.666

21,04%

0

0

-

-1

0

Operações de capitalização

170.212

226.174

32,88%

0

0

-

0

0

-

1.254.235

1.257.277

0,24%

51.053

107.877

111,30%

95.259

156.820

64,62%

Ramos não vida
Acidentes e doença
Acidentes
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais
Pessoas transportadas
Doença
Incêndio e outros danos
Incêndio e elementos da natureza
Outros danos em coisas
Automóvel

423.668

442.233

4,38%

32.091

30.866

-3,82%

41.807

46.692

11,68%

291.531

298.661

2,45%

-13.383

16.047

219,91%

-4.926

20.588

517,95%

270.307

278.623

3,08%

-13.268

16.073

221,14%

-11.139

16.827

251,07%

18.745

18.710

-0,19%

-114

-26

77,27%

6.190

4.010

-35,22%

2.479

1.328

-46,42%

0

0

-

22

-249

-1207,23%

132.136

143.572

8,65%

45.473

14.818

-67,41%

46.733

26.103

-44,14%

101.831

103.613

1,75%

3.095

3.666

18,45%

28.599

29.942

4,70%
-4,17%

977

3.669

275,40%

2.150

2.247

4,52%

2.436

2.334

100.854

99.944

-0,90%

945

1.419

50,12%

26.163

27.608

5,52%

676.570

661.489

-2,23%

-327

54.967

16884,83%

10.114

63.305

525,88%

Marítimo e transportes

4.169

6.688

60,43%

1.067

700

-34,41%

3.786

5.064

33,74%

Aéreo

3.696

1.132

-69,38%

252

163

-35,46%

3.159

984

-68,87%

Mercadorias transportadas

5.944

6.575

10,61%

713

376

-47,27%

2.719

3.118

14,68%

Responsabilidade civil geral

23.690

21.707

-8,37%

-614

561

191,42%

1.199

7.846

554,16%

Diversos

14.667

13.840

-5,64%

14.776

16.578

12,20%

3.875

-130

-103,37%

Crédito

5.556

5.541

-0,27%

2.112

1.123

-46,82%

-3.252

-2.953

9,18%

Caução

-1.847

-247

86,60%

334

582

74,27%

1.459

245

-83,19%

3.953

2.929

-25,89%

4

122

2714,59%

4.490

1.936

-56,88%

394

313

-20,43%

879

706

-19,67%

145

-45

-131,23%

6.609

5.302

-19,78%

11.426

14.112

23,50%

1.000

687

-31,30%

3

3

3,06%

20

-67

-432,67%

33

0

-100,00%

Perdas pecuniárias diversas
Protecção jurídica
Assistência
Seguros diversos

(1) Informação respeitante apenas à actividade em Portugal.
(2) Informação provisória.

Actividade seguradora

Seguro Directo
1º Sem.
2004

Parte dos
Resseguradores

Informações estatísticas

Custos com sinistros
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Activos representativos das provisões técnicas - Vida(1)

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas
Títulos da Dívida Pública
Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

25.256.620

30.830.884

22,1%

6.794.055

8.189.228

20,5%

16.541.918

23,2%

1.000.212

1.250.960

25,1%

Unidades de participação em Fundos de Investimento

1.507.782

2.090.321

38,6%

Terrenos e edifícios

171.125

171.559

0,3%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

420.215

504.052

20,0%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

1.681.298

1.918.183

14,1%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários

24.904

24.489

-1,7%

229.802

140.174

-39,0%

25.023.739

26.414.071

5,6%

Total das provisões técnicas
as operações de capitalização.
(2) Informação provisória.

Estrutura de activos Vida 1º Semestre 2004

Estrutura de activos Vida 1º Semestre 2005
Actividade seguradora

Tx. de
crescimento

13.427.227

(1) Inclui

Informações estatísticas

1º Sem.
2005(2)

Acções e Títulos de Participação

Outros activos aceites
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(U: milhares de euros)
1º Sem.
2004

Activos representativos das provisões técnicas - Não Vida

(U: milhares de euros)
1º Sem.
2004

1º Sem.
2005(1)

Tx. de
crescimento

Total dos Activos Representativos das Provisões Técnicas

6.245.686

6.668.982

6,8%

Títulos da Dívida Pública

1.966.674

2.210.533

12,4%

Obrigações de Entidades Privadas e Papel Comercial

1.389.283

1.571.290

13,1%

Acções e Títulos de Participação

326.029

366.105

12,3%

Unidades de participação em Fundos de Investimento

358.772

408.441

13,8%

Terrenos e edifícios

921.759

864.993

-6,2%

Dep. remunerados, Cert. de Depósito e aplicações no MMI

176.834

223.481

26,4%

Caixa e disponibilidades à vista não remuneradas

475.650

363.733

-23,5%

Empréstimos, incluindo empréstimos hipotecários

20.431

29.381

43,8%

610.254

631.024

3,4%

5.591.960

5.904.813

5,6%

Outros activos aceites
Total das provisões técnicas
(1) Informação

provisória.

Estrutura de activos Não Vida 1º Semestre 2004

Actividade seguradora

Informações estatísticas

Estrutura de activos Não Vida 1º Semestre 2005
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Número de mediadores inscritos

(U: quantidade)
1º Sem.
2004
Total

40.014

37.564

9.049

8.723

-3,60%

AGENTES PESSOAS SINGULARES

29.799

27.604

-7,37%

Agentes de Seguros (Nacionais)

29.792

27.598

-7,36%

Agentes de Seguros Comunitários (Residentes)

3

2

-33,33%

Mediação

-6,12%

0,00%

Agentes de Seguros Comunitários (L.P.S.)

4

4

AGENTES PESSOAS COLECTIVAS

1.030

1.098

6,60%

Agentes de Seguros (Nacionais)

1.023

1.091

6,65%

Agentes de Seguros Comunitários (Sucursais)

2

2

0,00%

Agentes de Seguros Comunitários (L.P.S.)

5

5

0,00%

CORRETORES DE SEGUROS

136

139

2,21%

Corretores de Seguros (Nacionais)

91

93

2,20%

Corretores de Seguros Comunitários (Sucursais)

3

3

0,00%

Corretores de Seguros Comunitários (L.P.S.)

42

43

2,38%

1º Semestre 2005
Informações estatísticas

Tx. de
crescimento

ANGARIADORES DE SEGUROS

1º Semestre 2004
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1º Sem.
2005

Fundos de pensões

(U: quantidade)
2004
Total

Emp. de Soc. Gest.
Seguros
de F.P.

Total

Categorias de fundos de pensões
Fechados
em co-gestão
PPR, PPR/E e PPE
PPA
Outros abertos excepto PPR, PPR/E, PPE e PPA

70
61
0
3
3
3

153
115
5
19
2
17

223
176
5
22
5
20

71
61
0
3
3
4

153
114
7
18
2
19

224
175
7
21
5
23

N.º Entidades a gerir Fundos de Pensões

14

13

27

14

13

27

Entidades gestoras de fundos de pensões - montantes geridos

(U: milhares de euros)

TOTAL
AMERICAN LIFE
AVIVA VIE (2)
AXA PORTUGAL VIDA
BANIF AÇOR PENSÕES
BBVA FUNDOS
BPI PENSÕES
BPI VIDA
CGD PENSÕES
ESAF F. PENSÕES
EUROVIDA
FIDELIDADE-MUNDIAL
FUTURO
GAN PORTUGAL VIDA
GLOBAL VIDA
LIBERTY SEGUROS
LUSITANIA VIDA
PEDRO ARROJA
PENSÕESGERE
PREVISÃO
REAL VIDA
SANTANDER PENSÕES
SGF
SGFP BANCO DE PORTUGAL
TRANQUILIDADE VIDA
UNIPENSÃO
VICTORIA VIDA
ZURICH VIDA
(1) Informação provisória.
(2) Sucursal de empresa de seguros com sede na UE

Tx. de
crescimento

16.781.404

16.342.805

-2,61%

18.790
44.278
38.279
127.849
214.673
2.134.090
14.899
2.747.061
1.508.635
41.709
95.165
1.142.091
5.192
5.067
11.151
13.127
84
4.601.121
1.832.398
34.385
860.118
57.343
951.239
243.247
30.049
8.618
747

21.138
47.268
44.234
182.604
273.101
2.569.668
13.995
846.192
1.643.544
52.054
97.246
894.349
5.194
6.993
8.893
15.221
147
5.153.019
1.995.343
46.819
980.325
68.535
1.067.526
267.176
33.127
8.183
911

12,49%
6,75%
15,56%
42,83%
27,22%
20,41%
-6,07%
-69,20%
8,94%
24,80%
2,19%
-21,69%
0,04%
38,00%
-20,25%
15,95%
75,90%
11,99%
8,89%
36,16%
13,98%
19,52%
12,22%
9,84%
10,24%
-5,05%
21,94%

Fundos de Pensões

Montantes geridos
1º Semestre 2004
1º Semestre 2005(1)

Informações estatísticas

Emp. de Soc. Gest.
Seguros
de F.P.

2005
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Contribuições para fundos de pensões

Categorias de fundos de pensões
Fechados
PPR, PPR/E e PPE
PPA
Outros abertos ex. PPR, PPR/E, PPE e PPA

(U: milhares de euros)

1 º Semestre 2004

1 º Semestre 2005(1)

Tx. de crescimento

Valor dos Contribuições
fundos

Valor dos Contribuições
fundos

Valor dos Contribuições
fundos

16.781.404

428.875

16.342.805

1.007.288

-2,6%

134,9%

16.057.096

413.760

15.519.041

989.480

-3,4%

139,1%

409.941

7.788

428.359

7.008

4,5%

-10,0%

16.388

312

16.270

147

-0,7%

-52,9%

297.980

7.015

379.136

10.653

27,2%

51,9%

(1) Informação provisória.

Composição dos activos dos fundos de pensões

(U: milhares de euros)
Valor por tipo de activos

1 º Semestre 2004
Composição dos activos dos fundos de pensões

Tx. de crescimento

16.609.912

16.343.016

Títulos da dívida pública

3.933.932

4.068.353

3,4%

Obrigações de entidades privadas e papel comercial

2.891.193

3.046.124

5,4%

-1,6%

Acções e títulos de participação

3.136.213

3.307.772

5,5%

Unidades de participação em fundos de investimento

3.510.681

3.939.382

12,2%

Terrenos e edifícios

1.613.605

1.631.386

1,1%

Depósitos, Certificados de Depósito e aplicações no
Mercado Monetário Interbancário e Numerário

928.661

903.076

-2,8%

Outros Activos

595.627

-553.077

-192,9%

(1) Informação provisória.

Fundos de Pensões

Estrutura de activos 2005

Informações estatísticas

1 º Semestre 2005(1)
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Estrutura de activos 2004

113
Indicadores
de actividade

Fórum

22

Serviço de Atendimento
e Comunicação

Actividade da Divisão de Processos
Tipo de processos abertos
Janeiro a Dezembro de 2005

Indicadores de actividade

Classificação das reclamações
Janeiro a Dezembro de 2005

Serviço de Atendimento e Comunicação

Classificação dos pedidos de esclarecimento
Janeiro a Dezembro de 2005

117

Actividade da Divisão de Atendimento Directo
Atendimento telefónico e pessoal
Janeiro a Dezembro de 2005

Indicadores de actividade

Serviço de Atendimento e Comunicação

Motivos dos contactos
Janeiro a Dezembro de 2005
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Atendimento telefónico e pessoal
Evolução 2000/2005

Fórum

22

Centro de Informação
Português

Pedidos de intervenção recebidos
no Centro de Informação Português

459

Espanha

379

França

204

Alemanha

106

Bélgica

49

Luxemburgo

45

Reino Unido

29

Holanda

16

Polónia

14

Itália

11

Rep. Checa

8

Eslováquia

6

Hungria

4

Eslovénia

3

Finlândia

2

Noruega

2

Suíça

2

Áustria

1

Grécia

1

Suécia

1

Dinamarca

0

Irlanda

0

Total

1342

Indicadores de actividade

Portugal

Centro de Informação Português

entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2005

123

Fórum

22

Fundo de Garantia
Automóvel

Processos abertos
Janeiro a Março de 2006

Fundo de Garantia Automóvel

Indicadores de actividade

Indemnizações pagas
Janeiro a Março de 2006

Reembolsos recebidos
Janeiro a Março de 2006
(u: euros)

127

Processos abertos até ao mês de Março
Evolução nos últimos 5 anos

Indemnizações pagas até ao mês de Março
Evolução nos últimos 5 anos

Fundo de Garantia Automóvel

Indicadores de actividade

(u: euros)

Reembolsos cobrados até ao mês de Março
Evolução nos últimos 5 anos
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(u: euros)

Legislação

131

Diplomas relativos à
actividade seguradora

Fórum

22

Julho 2005 a Março de 2006

Decreto-Lei nº 109/2005, de 8 de Julho
D.R. nº 130, I Série-A
Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 304/2003, de 9 de Dezembro, que estabelece o
regime jurídico de acesso e de exercício da actividade de promoção e organização de
campos de férias.

Portaria nº 586-A/2005, de 8 de Julho
D.R. nº 130, I Série-B, 1º Suplemento
Estabelece o regime de concessão dos apoios técnicos e financeiros do Programa
INOV-JOVEM - Jovens Quadros para a Inovação nas PME e define as respectivas normas
de funcionamento e acompanhamento.
Artigo 14º - Despesas elegíveis:
a) Seguro de acidentes de trabalho;
Artigo 23º - Despesas elegíveis:
b) Seguro de acidentes de trabalho;

Portaria nº 587/2005, de 12 de Julho
D.R. nº 132, I Série-B

Diplomas

Portaria nº 588/2005, de 12 de Julho
D.R. nº 132, I Série-B

Legislação

Fixa o valor mínimo de garantia do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar
pelas entidades instaladoras de redes de gás e pelas entidades montadoras de aparelhos
de gás para o ano civil de 2005.

Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades montadoras ou reparadoras dos diversos componentes inerentes à utilização de
gases de petróleo liquefeitos em veículos automóveis para o ano civil de 2005.
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Portaria nº 589/2005, de 12 de Julho
D.R. nº 132, I Série-B
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades inspectoras das redes e ramais de distribuição e instalação de gás para o ano
civil de 2005.

Portaria nº 590/2005, de 12 de Julho
D.R. nº 132, I Série-B
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar pelas
entidades exploradoras das armazenagens e das redes e ramais de distribuição de gás
para o ano civil de 2005.

Decreto-Lei nº 122/2005, de 29 de Julho
D.R. nº 145, I Série-A
Terceira alteração ao Decreto-Lei nº 142/2000, de 15 de Julho, que aprova o regime
jurídico do pagamento dos prémios de seguro, e décima quinta alteração ao Decreto-Lei
nº 522/85, de 31 de Dezembro, que aprova o regime do seguro de responsabilidade civil
automóvel.

Lei nº 39-A/2005, de 29 de Julho
D.R. nº 145, I Série-A, 1º Suplemento
Primeira alteração à Lei nº 55-B/2004, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para
2005).

Decreto Legislativo Regional nº 14/2005/A
D.R. nº 127, I Série-A
Aprova o regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo
Artigo 64º - Seguro e apoio médico:
1 - Aos atletas em regime de alta competição e aos jovens talentos regionais é concedido
um seguro desportivo tendo em conta a especificidade da sua actividade desportiva e os
respectivos graus de risco.

Diplomas

Legislação

2 - O seguro desportivo dos atletas em regime de alta competição e jovens talentos
regionais é obrigatório.
3 - A assistência médica especializada aos atletas desportivos em regime de alta
competição e jovens talentos regionais é prestada através do Serviço Regional de Saúde,
pelos núcleos de medicina desportiva ou por médicos especificamente contratados para
tal.
4 - O estatuto de atletas em regime de alta competição e jovens talentos regionais
pressupõe a comprovação da aptidão física, através de exames médicos.
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Portaria nº 712/2005, de 25 de Agosto
D.R. nº 163, I Série-B
Altera a Portaria nº 913-I/2003, de 30 de Agosto, que consagra o novo sistema de taxas
de supervisão do mercado de valores mobiliários.

Decreto-Lei nº 146/2005, de 26 de Agosto
D.R. nº 164, I Série-A
Altera o Decreto-Lei nº 28/2004, de 4 de Fevereiro, que estabelece o novo regime jurídico
de protecção social na eventualidade doença no âmbito do subsistema previdencial de
segurança social.

Decreto Legislativo Regional nº 21/2005/A
D.R. nº 148, I Série-A
Estabelece o regime jurídico dos apoios à construção de habitação própria e à construção
de habitação de custos controlados na Região Autónoma dos Açores.
Artigo 21º - Obrigações:
1 - Os cessionários de lote infra-estruturado e de projecto tipo de habitação para
construção de habitação própria permanente ficam sujeitos às seguintes obrigações:
d) Constituir, no prazo máximo de 30 dias após a emissão da licença de utilização, seguro
sobre o imóvel que preveja a cobertura de fenómenos sísmicos;
5 - Os adquirentes de habitações construídas ao abrigo do presente diploma, para além
das obrigações referidas nas alíneas e), f), e g) do nº 1, ficam ainda sujeitos às seguintes
obrigações:
a) Constituir, no prazo máximo de 30 dias após a celebração da escritura pública de
aquisição, seguro sobre o imóvel que preveja a cobertura de fenómenos sísmicos;
6 - Enquanto perdurar o regime de inalienabilidade, é obrigatória a constituição do seguro
referido na alínea d) do nº 1 e na alínea a) do nº 5.

Lei nº 50/2005, de 30 de Agosto
D.R. nº 166, I Série-A

Lei nº 52/2005, de 31 de Agosto
D.R. nº 167, I Série-A

Diplomas

Legislação

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, o Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, a lei geral tributária e o Regime Complementar do Procedimento de
Inspecção Tributária.

Aprova as Grandes Opções do Plano para 2005-2009.
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Declaração de Rectificação nº 65/2005, de 12 de Setembro
D.R. nº 175, I Série-B
De ter sido rectificada a Portaria nº 712/2005, do Ministério das Finanças e da
Administração Pública, que altera a Portaria nº 913-I/2003, de 30 de Agosto, que
consagra o novo sistema de taxas de supervisão do Mercado de Valores Mobiliários,
publicado no Diário da República, 1ª série, nº 163, de 25 de Agosto de 2005.

Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro
D.R. nº 178, I Série-A
Estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações a todos os
fornecedores de bens ou prestadores de serviços que tenham contacto com o público em
geral.
Artigo 11º - Fiscalização e instrução dos processos por contra-ordenação:
1 - A fiscalização e a instrução dos processos de contra-ordenação previstos no artigo
anterior compete:
g) Ao Instituto de Seguros de Portugal, quando praticadas em estabelecimentos
mencionados na alínea d) do anexo I;
ANEXO I - Entidades que, nos termos do nº 2 do artigo 1º, passam a estar sujeitas à
obrigatoriedade de existência e disponibilização do livro de reclamações:
d) Sucursais das empresas de seguros, bem como os estabelecimentos de mediadores e
corretores de seguros onde seja efectuado atendimento ao público.

Decreto-Lei nº 168/2005, de 26 de Setembro
D.R. nº 185, I Série-A
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2003/44/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 16 de Junho, que estabelece as condições de colocação no mercado de
embarcações de recreio e componentes, de modo a abranger também as motas de água
e os motores de propulsão, revogando o Decreto-Lei nº 96/97 e a Portaria nº 276/97,
ambos de 24 de Abril.

Diplomas

Legislação

ANEXO XVII - Critérios mínimos que os organismos notificados devem satisfazer:
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6 - O organismo deve fazer um seguro de responsabilidade civil, a não ser que essa
responsabilidade seja, nos termos da legislação em vigor, coberta pelo Estado ou que o
Estado seja directamente responsável pelos ensaios.

Despacho nº 23 900/2005 (2ª série), de 9 de Novembro
D.R. nº 225, II Série, de 23 de Novembro de 2005
Nos termos do Decreto-Lei nº 522/85, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 72-A/2003,
constitui despesa do Fundo de Garantia Automóvel a entrega, para fins de prevenção
rodoviária, de um montante anual, apurado pela aplicação de uma percentagem sobre o
valor dos prémios de seguro automóvel, a entidades para o efeito designadas por
despacho do Ministro da Administração Interna. Define de forma inovadora e eficiente a
aplicação destas verbas em 2005.

Decreto-Lei nº 199/2005, de 10 de Novembro
D.R. nº 216, I Série-A
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 122/2005, de 29 de Julho, que aprova a
terceira alteração ao Decreto-Lei nº 142/2000, de 15 de Julho, que aprova o regime

jurídico do pagamento dos prémios de seguro, e a décima quinta alteração ao Decreto-Lei
nº 522/85, de 31 de Dezembro, que aprova o regime do seguro de responsabilidade civil
automóvel.

Portaria nº 1191/2005 (2ª Série), de 17 de Novembro
D.R. nº 229, II Série, de 29 de Novembro de 2005
Taxa a favor do ISP para o ano de 2006

Lei nº 55/2005, de 18 de Novembro
D.R. nº 222, I Série-A
Autoriza o Governo a regular os crimes de abuso de informação e de manipulação do
mercado no âmbito do mercado de valores mobiliários.

Decreto-Lei nº 201/2005, de 24 de Novembro
D.R. nº 226, I Série-A
Altera o Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de Agosto, que regulamenta a Lei nº 173/99, de
21 de Setembro, Lei de Bases Gerais da Caça.
Artigos 63º; 65º, nº 1, al. e); 74º, nº 3; 75º, nº 2
Artigo 76º - Seguros:

Diplomas

2 - No caso de realização de montarias, batidas e largadas, as entidades responsáveis
pelas mesmas devem celebrar um contrato de seguro, em condições a definir por portaria.

Legislação

1 - Para o exercício da caça, os caçadores devem celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil contra terceiros no montante mínimo de (euro) 100000, no caso de
acto venatório com arma de caça, e de (euro) 25000, nos restantes casos.

3 - Os montantes mínimos dos seguros referidos nos números anteriores podem ser
actualizados por portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas e dos ministros competentes em razão da matéria.
139

Relatório e Contas de 2004
D.R. nº 193, III Série, 2º Suplemento, de 7 de Outubro de 2005
Relatório e contas do Instituto de Seguros de Portugal referente ao ano de 2004.

Decreto-Lei nº 205/2005, de 28 de Novembro
D.R. nº 228, I Série-A
Estabelece o regime de instalação e funcionamento bem como os requisitos de segurança
a que devem obedecer os estabelecimentos que prestem aos consumidores o serviço de
bronzeamento artificial mediante a utilização de aparelhos bronzeadores que emitem
radiações ultravioletas em qualquer das suas modalidades.

Artigo 27º - Seguro de responsabilidade civil:
Para garantia da responsabilidade emergente da prestação de serviços de bronzeamento
artificial, o centro pode transferir, total ou parcialmente, a responsabilidade civil e
profissional para empresas de seguros.

Portaria nº 1253/2005 (2ª série), de 28 de Novembro
D.R. nº 237, II Série, de 13 de Dezembro de 2005
Fixa as percentagens das receitas do Fundo de Acidentes de Trabalho para o ano 2006.

Portaria nº 1256/2005, de 2 de Dezembro
D.R. nº 231, I Série-B
Regulamenta o Programa Estágios Profissionais na Administração Pública.
Artigo 11º - Valores pecuniários e seguro devidos aos estagiários:
1 - Para além da bolsa de formação prevista no artigo 7º do Decreto-Lei nº 326/99, de 18
de Agosto, os estagiários têm direito a subsídio de refeição nos termos fixados para os
trabalhadores da Administração Pública e a seguro de acidentes de trabalho.

Portaria nº 1288/2005, de 15 de Dezembro
D.R. nº 239, I Série-B

Diplomas

Legislação

Aprova o modelo, edição, preço, fornecimento e distribuição do livro de reclamações a ser
disponibilizado pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços abrangidos pelo
Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro.

Portaria nº 1316/2005, de 22 de Dezembro
D.R. nº 244, I Série-B
Actualiza as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência, bem como as pensões por
doença profissional, dos subsistemas previdencial e de solidariedade.
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Decreto-Lei nº 223/2005, de 27 de Dezembro
D.R. nº 247, I Série-A
Fixa a cobertura mínima de seguro adequada a cobrir a responsabilidade civil em relação
a passageiros nas operações não comerciais com aeronaves, bem como estabelece a
obrigação de apresentação da prova do cumprimento dos requisitos mínimos de seguro
relativamente a aeronaves, nos termos do Regulamento (CE) nº 785/2004, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativo aos requisitos de seguro para
transportadoras aéreas e operadores de aeronaves.

Lei nº 60-A/2005, de 30 de Dezembro
D.R. nº 250, I Série-A, 1º Suplemento
Orçamento do Estado para 2006.

Decreto-Lei nº 12/2006, de 20 de Janeiro
D.R. nº 15, I Série-A
Regula a constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades
gestoras de fundos de pensões e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva
n.º 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho, relativa às
actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais.

Despacho nº 2575/2006 (2ª Série), de 23 de Janeiro de 2006
D.R. nº 24, II Série, de 2 de Fevereiro de 2006
Constituição de um grupo de trabalho para identificar o impacte em termos fiscais das
alterações decorrentes da adopção das NIC nas contas individuais e propor as necessárias
adaptações da legislação fiscal, com a seguinte composição:
Presidente - Dr. José Vieira dos Reis. Vogais: Dois representantes do Centro de Estudos
Fiscais (CEF);
Um representante da Direcção de Serviços do IRC (DSIRC);
Um representante da Comissão de Normalização Contabilística (CNC);
Um representante do Banco de Portugal;
Um representante do Instituto de Seguros de Portugal (ISP);
Um representante da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Artigo 75º - Garantias:
Para garantir o cumprimento das suas obrigações, os operadores e os comercializadores
devem constituir e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil, proporcional ao
potencial risco inerente às actividades, de montante a definir nos termos da legislação
complementar.

Decreto-Lei nº 30/2006, de 15 de Fevereiro
D.R. nº 33, I Série-A
Estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como ao exercício das actividades de recepção,

Diplomas

Estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do sistema
eléctrico nacional, bem como ao exercício das actividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de
electricidade, transpondo para a ordem jurídica interna os princípios da Directiva
nº 2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, que estabelece
regras comuns para o mercado interno da electricidade, e revoga a Directiva nº 96/92/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro

Legislação

Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de Fevereiro
D.R. nº 33, I Série-A
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armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural, e à
organização dos mercados de gás natural, transpondo, parcialmente, para a ordem
jurídica nacional a Directiva nº 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de Junho, que estabelece regras comuns para o mercado interno de gás natural e que
revoga a Directiva nº 98/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho
Artigo 69º - Garantias:
Para garantir o cumprimento das suas obrigações, os operadores e os comercializadores
devem constituir e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil, proporcional ao
potencial risco inerente às actividades, de montante a definir nos termos da legislação
complementar.

Decreto-Lei nº 31/2006, de 15 de Fevereiro
D.R. nº 33, I Série-A
Estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do Sistema
Petrolífero Nacional (SPN), bem como ao exercício das actividades de armazenamento,
transporte, distribuição, refinação e comercialização e à organização dos mercados de
petróleo bruto e de produtos de petróleo.
Artigo 39.º - Garantias:
1 - Os operadores e os comercializadores devem constituir e manter em vigor um seguro
de responsabilidade civil, proporcional ao potencial risco inerente às actividades, de
montante a definir nos termos da legislação complementar.

Diplomas

Legislação

2 - Cumulativamente, aos operadores e aos comercializadores pode ser exigida a
prestação de caução a definir em legislação complementar, destinando-se,
nomeadamente: a) A facilitar a reposição do equilíbrio ambiental; b) A fazer face a
situações de emergência relacionadas com a salvaguarda de pessoas e bens.
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Lei nº 3/2006, de 21 de Fevereiro
D.R. nº 37, I Série-A
Autoriza o Governo a legislar em matéria de direitos dos consumidores de serviços
financeiros, comunicações comerciais não solicitadas, ilícitos de mera ordenação social no
âmbito da comercialização à distância de serviços financeiros e submissão de litígios
emergentes da prestação a consumidores de serviços financeiros à distância a entidades
não jurisdicionais de composição de conflitos, a fim de transpor para a ordem jurídica
interna a Directiva nº 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
Setembro, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a
consumidores.
Artigo 4º - Sentido e extensão da autorização legislativa quanto a direitos dos
consumidores
No uso da autorização legislativa conferida pela alínea b) do artigo 2º, fica o Governo
autorizado a consagrar, a favor dos consumidores de serviços financeiros prestados à
distância, especiais direitos à informação pré-contratual e contratual, assim como o direito
à livre resolução de contratos, designadamente:

d) Estabelecendo que o consumidor tem o direito de resolver livremente o contrato à
distância num prazo limite de 14 dias, ou de 30 dias no caso dos contratos de seguro de
vida e relativos à adesão individual a fundos de pensões abertos, sem necessidade de
indicação do motivo nem havendo lugar a qualquer indemnização ou penalização.

Despacho nº 4217/2006 (2ª série), de 22 de Fevereiro
D.R. nº 38, II Série, de 22 de Fevereiro de 2006
É criado o grupo de trabalho de transposição da directiva da auditoria (GTTDA), que
prepara os diplomas de transposição da directiva da auditoria e assegura o cumprimento
do prazo de transposição da directiva.

Lei nº 5/2006, de 23 de Fevereiro
D.R. nº 39, I Série-A
Aprova o novo regime jurídico das armas e suas munições.
Artigo 39º - Obrigações gerais:
i) Manter válido e eficaz o contrato de seguro relativo à sua responsabilidade civil, quando
a isso esteja obrigado nos termos da presente lei.
Artigo 77º - Responsabilidade civil e seguro obrigatório:

3 - Com excepção dos titulares de licenças E ou de licença especial, é obrigatória a
celebração de contrato de seguro de responsabilidade civil com empresa seguradora
mediante o qual seja transferida a sua responsabilidade até um capital mínimo a definir
em portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Administração Interna.

Diplomas

2 - A violação grosseira de norma de conduta referente à guarda e transporte das armas
de fogo determina sempre a responsabilização solidária do seu proprietário pelos danos
causados a terceiros pelo uso, legítimo ou não, que às mesmas venha a ser dado.

Legislação

1 - Os titulares de licenças e alvarás previstos na presente lei são civilmente responsáveis,
independentemente da sua culpa, por danos causados a terceiros em consequência da
utilização das armas de fogo que detenham ou do exercício da sua actividade.
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4 - A celebração de contrato de seguro de responsabilidade civil para a prática de actos
venatórios não dispensa o contrato referido no número anterior, excepto se a apólice
respectiva o contemplar.
5 - Se o segurado for titular de mais de uma licença só está obrigado a um único seguro
de responsabilidade civil.

Portaria nº 206/2006, de 24 de Fevereiro
D.R. nº 40, I Série-B
Aprova o regulamento de extensão das alterações do CCT entre a APROSE - Associação
Portuguesa dos Produtores Profissionais de Seguros e o SISEP - Sindicato dos Profissionais
de Seguros de Portugal e outro.

Decreto-Lei nº 50-A/2006, de 10 de Março
D.R. nº 50, I Série-A, 1º Suplemento
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2006.

Decreto-Lei nº 51/2006, de 14 de Março
D.R. nº 52, I Série-A
Cria o Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento, extinguindo o
Conselho de Garantias Financeiras, criado pelo Decreto-Lei nº 126/91, de 22 de Março.

Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 de Março
D.R. nº 53, I Série-A
No uso das autorizações legislativas concedidas pelas Leis n.os 55/2005, de 18 de
Novembro, e 56/2005, de 25 de Novembro, transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva nº 2003/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro,
relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado, e a Directiva
nº 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro, relativa ao
prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão
à negociação.

Decreto-Lei nº 59/2006, de 20 de Março
D.R. nº 56, I Série-A
Estabelece o novo regime aplicável às obrigações hipotecárias e às instituições de crédito
hipotecário, bem como às obrigações sobre o sector público.

Diplomas

Legislação

Artigo 22º - Valor dos bens hipotecados:
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2 - Na ausência de contrato de seguro adequado aos riscos inerentes à natureza do bem
hipotecado efectuado pelo proprietário do mesmo, devem as entidades emitentes
proceder à sua celebração, suportando, nesse caso, os respectivos encargos.
3 - O contrato de seguro a que se refere o número anterior deverá garantir, em caso de
perda total, um capital que permita a reconstrução do bem hipotecado.

Lei nº 9/2006, de 20 de Março
D.R. nº 56, I Série-A
Altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto, e a
respectiva regulamentação, aprovada pela Lei nº 35/2004, de 29 de Julho, em matérias
relativas a negociação e contratação colectiva.

Decreto-Lei nº 76/2006, de 27 de Março
D.R. nº 61, I Série-A
Transfere para o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento as atribuições de
autoridade competente no domínio dos dispositivos médicos implantáveis activos,
alterando o Decreto-Lei nº 495/99, de 18 de Novembro, o Decreto-Lei nº 273/95, de 23

de Outubro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 30/2003, de 14 de
Fevereiro, o Decreto-Lei nº 78/97, de 7 de Abril, o Decreto-Lei nº 189/2000, de 12 de
Agosto, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 311/2002, de 20 de
Dezembro, e o Decreto-Lei nº 264/2003, de 24 de Outubro .
ANEXO XI - (a que se refere o artigo 1º, nº 2, do Decreto-Lei nº 273/95, de 23 de Outubro)
Critérios de designação dos organismos notificados:
6 - O organismo notificado deve subscrever um seguro de responsabilidade civil, a menos
que essa responsabilidade seja assumida pelo Estado com base no seu direito interno ou
que as inspecções sejam directamente efectuadas pelo Estado membro.

Despacho nº 6810/2006 (2ª série), de 27 de Março
D.R. nº 61, II Série, de 27 de Março de 2006
É concedida ao Instituto de Educação Técnica de Seguros - delegação de Leiria,
autorização de funcionamento para o curso de especialização tecnológica em Banca
Seguros, criado pelo despacho conjunto nº 643/2004 (2ª série), de 3 de Novembro.

Despacho n.º 6811/2006 (2ª série), de 27 de Março
D.R. nº 61, II Série, de 27 de Março de 2006
É concedida ao Instituto de Educação Técnica de Seguros, delegação de Castelo Branco,
autorização de funcionamento para o curso de especialização tecnológica (CET) em banca
e seguros, criado pelo despacho conjunto nº 643/2004, de 3 de Novembro.

Artigo 24º - Alteração ao regime das condições de acesso e de exercício da actividade
seguradora e resseguradora no território da Comunidade Europeia, incluindo a exercida
no âmbito institucional das zonas francas.
O artigo nº 22 do Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril, alterado pelo Decretos-Leis n.os
8-A/2002, de 11 de Janeiro, 169/2002, de 25 de Julho, 72-A/2003, de 14 de Abril,
90/2003, de 30 de Abril, e 251/2003, de 14 de Outubro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 22.º
[...]
1 - As mútuas de seguros revestem a forma de sociedade cooperativa de responsabilidade
limitada, constituída por documento particular, salvo se forma mais solene for exigida
para a transmissão dos bens que representam o seu capital inicial, regendo-se pelo
disposto no presente decreto-lei e, subsidiariamente, pelo disposto no Código
Cooperativo e demais legislação complementar em tudo o que não contrarie o presente
decreto-lei ou outras disposições específicas da actividade seguradora.

Diplomas

Actualiza e flexibiliza os modelos de governo das sociedades anónimas, adopta medidas
de simplificação e eliminação de actos e procedimentos notariais e registrais e aprova o
novo regime jurídico da dissolução e da liquidação de entidades comerciais.

Legislação

Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março
D.R. nº 63, I Série, A, 1º Suplemento
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Declaração de Rectificação nº 21/2006, de 30 de Março
D.R. nº 64, I Série-A

Diplomas

Legislação

De ter sido rectificado o Decreto-Lei nº 52/2006, do Ministério das Finanças e da
Administração Pública, que, no uso das autorizações legislativas concedidas pelas Leis
n.os 55/2005, de 18 de Novembro, e 56/2005, de 25 de Novembro, transpõe para a
ordem jurídica nacional a Directiva nº 2003/6/CE, do Parlamento e do Conselho, de 28 de
Janeiro, relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado, e a
Directiva nº 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro,
relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua
admissão à negociação.
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do ISP

Fórum

22

Julho 2005 a Março de 2006

Norma nº 10/2005-R, de 19 de Julho de 2005
Estabelece as medidas preventivas contra o branqueamento de capitais na actividade
seguradora, alterando a Norma nº 16/2002-R, de 7 de Junho.
(Regulamento nº 56/2005, Diário da República nº 154, II Série, de 11 de Agosto de 2005)

Norma nº 11/2005-R, de 11 de Outubro de 2005
Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do Ramo
Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 1º trimestre de 2006.
(Regulamento nº 72/2005, Diário da República nº 204, II Série, de 24 de Outubro de 2005)

Norma nº 12/2005-R, de 18 de Novembro de 2005
Regulamenta o regime do pagamento dos prémios de seguro introduzido pelo Decreto-Lei
nº 122/2005, de 29 de Julho, com alterações que lhe foram efectuadas pelo Decreto-Lei
nº 199/2005, de 10 de Novembro.
(Regulamento nº 81/2005, Diário da República nº234, II Série, de 7 de Dezembro de 2005)

Norma nº 13/2005-R, de 18 de Novembro de 2005

Estabelece os princípios gerais que devem presidir ao desenvolvimento dos sistemas de
gestão de riscos e de controlo interno a implementar pelas empresas de seguros.
(Regulamento nº 83/2005, Diário da República nº 241, II Série, de 19 de Dezembro de
2005)

Legislação

Norma nº 14/2005-R, de 29 de Novembro de 2005

Normas Regulamentares

Altera as apólices uniformes de acordo com o novo regime legal de pagamento dos
prémios, aprovado pelo Decreto-Lei nº 122/2005, de 29 de Julho, e cria uma nova
condição especial “Contratos de prémio variável e contratos titulados por apólices
abertas” para utilização conjunta com aquelas apólices.
(Regulamento nº 80/2005, Diário da República nº 234, II Série, de 7 de Dezembro de
2005)
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Norma nº 1/2006-R, de 13 de Janeiro de 2005
Estabelece os índices trimestrais de actualização de capitais para as apólices do Ramo
Incêndio e Elementos da Natureza com início ou vencimento no 2º trimestre de 2006.
(Regulamento nº 4/2006, Diário da República nº 20, II Série, de 27 de Janeiro de 2006)

Norma nº 2/2006-R, de 13 de Janeiro de 2006
Altera os procedimentos de envio ao Instituto de Seguros de Portugal da informação
relativa a taxas e contribuições por parte das empresas de seguros e entidades gestoras de
fundos de pensões.
(Regulamento nº 5/2006, Diário da República nº 20, II Série, de 27 de Janeiro de 2006)
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Pareceres

PAR/160/05/REG/S/DSP, de 19/07/2005
1. De acordo com o disposto no artigo 5º do D.L. n.º 94-B/98, de 17 de Abril, o
resseguro pode ser efectuado por empresas de seguros constituídas nos termos da
lei portuguesa ou por entidades estrangeiras que, encontrando-se ou não
estabelecidas em Portugal, estejam, no respectivo país de origem, autorizadas a
exercer a actividade resseguradora.
2. Os escritórios de representação de resseguradoras estrangeiras têm por fim
exclusivo a colocação de resseguros nas sociedades que representam, aceitando
os contratos em nome e por conta dessas sociedades e competindo-lhes zelar
pelos interesses criados em Portugal em consequência desses mesmos contratos.
3. De acordo com o artigo 1º do D.L. n.º 165/81, a instalação e funcionamento dos
escritórios de representação de resseguradoras estrangeiras em Portugal depende
de autorização do Ministro das Finanças, a conceder por Despacho, após prévio
parecer do Instituto de Seguros de Portugal.
4. A actividade dos escritórios de representação de resseguradoras está sujeita à
fiscalização do Instituto de Seguros de Portugal, sendo que o Ministro das
Finanças pode retirar, por meio de despacho fundamentado e sob proposta do
Instituto de Seguros de Portugal, a autorização de instalação e funcionamento a
um escritório de representação que deixe de satisfazer as condições legalmente
estabelecidas. Será igualmente retirada a autorização a pedido expresso da
sociedade ou no caso de esta se extinguir ou deixar de exercer a actividade
resseguradora no país de origem (neste sentido, cfr. artigos 10º a 12º do D.L.
165/81, de 19 de Junho).

2. Tal conduta da empresa de seguros é, ainda, susceptível de integrar a contra-ordenação
prevista e punível nos termos do 212º, alínea g), do DL 94-B/98, por violação de
disposição legal imperativa aplicável às empresas de seguros.

PAR/43/05/ REG/M/DSP, de 14/09/2005
1. Só podem exercer a actividade de mediação de seguros em Portugal os
mediadores que estejam inscritos junto do Instituto de Seguros de Portugal nos
termos do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro.
2. Fora do contexto daquele diploma, podem ainda exercer a actividade de mediação
de seguros em Portugal aqueles mediadores enquadrados nos pressupostos da
Directiva 2002/92/CE, de 9 de Dezembro, e que sejam provenientes de países que
já procederam à transposição dessa directiva para o direito nacional.

Pareceres

1. A alteração aos estatutos de empresa de seguros, realizada sem a prévia
autorização do Instituto de Seguros de Portugal, é nula por violação de disposição
legal inderrogável, nos termos do artigo 56.º, n.º 1, alínea, d), do Código das
Sociedades Comerciais, porquanto a norma imperativa prevista no artigo 52º, do
D.L. n.º 94-B/98, de 17 de Abril, impõe que as alterações estatutárias sejam
previamente autorizadas pelo ISP.

Legislação

PAR/183/05/REG/S/DSP, de 12/09/2005

155

PAR/270/05/REG/S/DSP, de 2/01/2006
1. O artigo 9.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, dispõe que a
actividade de seguro directo e de resseguro do ramo «Vida» pode ser exercida
cumulativamente apenas com a de seguro directo e resseguro dos ramos «Não
vida» referidos nos n.ºs 1) e 2) do artigo 123.º, excepcionando, o artigo 240.º esta
regra, ao estabelecer que as empresas de seguros que, à data da publicação
daquele diploma, se encontrassem autorizadas a explorar cumulativamente em
Portugal a actividade de seguros dos ramos «Não vida» e a actividade de seguros
do ramo «Vida», podem continuar essa exploração cumulativa.
2. Uma empresa de seguros autorizada ao ramo “Não vida”, mesmo que no passado
tenha estado autorizada ao exercício da actividade seguradora também no ramo
“Vida”, não poderá ser novamente autorizada a explorar ambos os ramos, por
não se enquadrar na excepção prevista no artigo 240.º, do Decreto-Lei n.º 94-B/98.

PAR/03/06/REG/M/DSP, de 11/01/2006
1. O artigo 50.º, n.º 2, da CRP e o artigo 22.º do Estatuto dos Eleitos Locais,
determinam que ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu
emprego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais a que tenha direito,
em virtude do exercício de direitos políticos ou do desempenho de cargos
públicos, nomeadamente cargos autárquicos.
2. Cabem naquelas previsões os mediadores de seguros que ascendam a cargos
públicos autárquicos.

Pareceres

Legislação

3. Pode o mediador de seguros suspender o exercício da actividade de mediação de
seguros, o que não significa que suspenda a sua inscrição como mediador de
seguros, não podendo resultar dessa suspensão de actividade, enquanto for
decorrente do exercício de um cargo público, incluindo vereador de Câmara
Municipal, o cancelamento da sua inscrição como mediador de seguros.
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4. Neste caso, se o mediador transferir a sua carteira de mediação de seguros ou se
não obtiver o valor mínimo de comissões regulamentarmente previsto, não haverá
lugar à aplicabilidade da previsão do artigo 16.º, n.º 1, alíneas c) e d), do Decreto-Lei
388/91, não podendo, consequentemente, a sua inscrição junto do ISP ser
cancelada.

PAR/11/06/REG/M/DSP, de 03/02/2006
1. O artigo 1.º , n.º 2, e a alínea d) do anexo, do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de
Setembro, limitam a obrigatoriedade de disposição de livro de reclamações aos
mediadores e corretores de seguros que actuem através de estabelecimentos onde
seja efectuado atendimento ao público.
2. Assim, só os agentes, angariadores ou corretores que tenham estabelecimentos
abertos aos público, no sentido do artigo 95.º do Código Comercial, estão
vinculados ao dever de possuir livros de reclamações, de acordo com o previsto no
Decreto-Lei n.º 156/2005.
3. Se o balcão de uma instituição de crédito funcionar também como
estabelecimento do mediador, então este mediador terá de possuir em cada
estabelecimento assim partilhado um livro de reclamações autónomo.

PAR/33/06/REG/M/DSP, de 21/02/06
1. O artigo 1.º, n.º 2, da Directiva 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de Dezembro de 2002, afasta do âmbito de aplicação deste
diploma o exercício da actividade de mediação de seguros quando se verifique,
entre outros factos, ser complementar a uma outra actividade principal, sendo os
contratos relativos a ramos diferentes de “Vida” e responsabilidade civil, e os
prémios de seguro não superiores a € 500,00.
2. Os artigos 43.° e 49.° do Tratado da Comunidade Europeia impõem a supressão
das restrições à liberdade de estabelecimento e à livre prestação de serviços
respectivamente, e devem ser consideradas restrições desta natureza todas as
medidas que proíbam, afectem ou tornem menos atraente o exercício dessas
liberdades.
3. Tendo a Directiva estabelecido um quadro de uniformização de exigências para a
autorização ao exercício da actividade de mediação de seguros, e não incluindo no
seu âmbito o exercício residual desta actividade quando exercido sob
determinados pressupostos, será difícil aos Estados-membros justificar a exigência
de autorização pública para essas formas de exercício residual da actividade de
mediação de seguros no quadro das razões imperativas de interesse geral e de
adequação à realização dos objectivos que prossigam.
4. Assim, não está sujeita ao regime do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, o
exercício da actividade de mediação de seguros quando enquadrável no artigo 1.º,
n.º 2, da Directiva.

PAR/47/06/REG/S/DSP, de 21/03/2006

3. No que respeita ao prémio a pagar, a necessidade de uma certa proporção entre
a cobertura complementar e a cobertura principal é uma questão que deve ser
ponderada caso a caso, nomeadamente à luz do instituto da fraude à lei.

Pareceres

2. Por outro lado, tais seguros devem obedecer aos requisitos qualitativos previstos
no nº2 do artigo 127º do DL 94-B/98, devendo estar ligados ao risco principal,
respeitar ao objecto coberto contra o risco principal e ser garantidos através do
contrato que garante o risco principal.

Legislação

1. Os seguros complementares dos seguros de vida, previstos na alínea c) do nº 1 do
artigo 124º do Decreto-Lei nº 94-B/98, de 17 de Abril, assumem tal qualificação na
medida em que não podem existir autonomamente da cobertura principal.
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Fundamentos do processo de decisão
estratégica na indústria seguradora
Manuel Mendes da Cruz
Lisboa
Edições Colibri: Instituto Politécnico de Lisboa
2006
Desc. Fís.: 541 p.
ISBN: 972-772-614-3
Como consta do resumo da obra, o autor começa
por descrever o sector segurador, a estrutura
organizacional do mercado segurador português e
os desafios decorrentes do desenvolvimento da
União Europeia. De seguida, debruça-se sobre a
estrutura económica e financeira do sector, sua orientação e desenvolvimento
estratégico. É nesse sentido que o autor procura determinar como os operadores poderão
enquadrar estratégias no contexto das previsões da procura de seguros, da sinistralidade
e do comportamento das provisões técnicas. Nesta perspectiva, o autor pretende
demonstrar a possibilidade de criação de modelos que possam explicar a procura de
seguros e a evolução da sinistralidade e das provisões técnicas. Esses modelos resolverão,
segundo o autor, pelo menos em parte, uma das grandes dificuldades experimentadas
pelos responsáveis pela previsão orçamental. No desenvolvimento da obra, o autor
procura averiguar a existência de variáveis explicativas da procura; da sinistralidade e das
necessidades de provisionamento, que possam servir de base a modelos, simples mas
eficientes, de planeamento estratégico.
O trabalho encontra-se dividido em nove capítulos:
1 – Introdução (dimensões da análise e estruturação orgânica do trabalho de
investigação)

3 – Metodologias de investigação

Bibliografia

2 – Justificação e enquadramento geral

4 – Enquadramento teórico (caracterização do sector, o processo estratégico,
modelos de previsão do portfólio)
5 – O seguro e a economia (breve resenha histórica; caracterização da actividade
seguradora)
6 – Estrutura económica e financeira da indústria seguradora (qualidade e
características da informação; o balanço e a conta de ganhos e perdas; o
horizonte 2005 e a aplicação das IAS; principais argumentos de análise
económica e financeira; a margem de solvência e cobertura de
responsabilidades)
7 – Formalização estratégica na indústria seguradora (evolução nas últimas
décadas; visão estratégica integrada; a importância do planeamento
estratégico; o processo de decisão estratégica)
8 – Modelos de procura na indústria seguradora (as necessidades de previsão;
variáveis explicativas do crescimento da indústria seguradora; desenvolvimento
do estudo)
9 – Conclusão e implicações futuras
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Doutorado em Gestão Global pelo ISCTE, Manuel Mendes da Cruz é regente e professor
da disciplina de Contabilidade de Gestão Avançada da licenciatura do ISCAL, membro do
Conselho Científico deste Instituto e seu vice-presidente. Iniciou a sua carreira profissional
no sector segurador, onde desempenhou funções de direcção, acabando, próximo do
início da presente década, por se dedicar, com carácter exclusivo, à carreira docente no
ensino superior.

Seguro Marítimo de Mercadorias:
Descrição e Notas ao seu Regime Jurídico
José Miguel de Faria Alves de Brito
Coimbra
Edições Almedina
2006
Desc. Fís.: 112 p.
ISBN 972-40-2733-3
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O presente livro, publicado pela Almedina, de José
Miguel de Faria Alves de Brito, Seguro Marítimo de
Mercadorias: Descrição e Notas ao seu Regime
Jurídico, resultou, com alterações, do relatório
apresentado no seminário de Direito Comercial III
– Contratos Marítimos – do curso de Mestrado em Ciências Jurídicas na Faculdade de
Direito de Lisboa. Este seguro, tal como afirma o autor, “com assinalável precedência
relativamente ao tipo contratual seguro, o contrato de seguro marítimo desenvolve-se, no
século XIV, com a resposta à necessidade, sentida pelos mercadores, de acautelar os riscos
da expedição.” (pág. 12). “Portugal terá também desempenhado um papel precursor na
origem e no desenvolvimento do seguro marítimo, nomeadamente pela elaboração
teórica levada a cabo por Pedro de Santarém e pela lei de 1370, no reinado de D.
Fernando, relativa a uma mútua para seguros, de lotação superior a certa tonelagem”.
(pág. 13).
A obra apresenta-se dividida em três capítulos fundamentais:
Capítulo I – Contrato de seguro e contrato de seguro marítimo
Capítulo II – Enquadramento geral do contrato de seguro marítimo de mercadorias
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Capítulo III – Notas ao regime do contrato de seguro marítimo de mercadorias.
O primeiro capítulo do livro é dedicado ao contrato de seguro como tipo contratual
autónomo, fazendo também uma referência sumária à sua função e aos seus
intervenientes. De seguida, o autor aborda as origens do contrato de seguro marítimo e
as diferentes formas de cobertura dos riscos de navegação. O final do primeiro capítulo
foca a cobertura dos riscos da navegação mediante contrato de seguro marítimo.
O segundo capítulo aborda de uma forma autónoma o seguro marítimo de mercadorias,
bem como a influência inglesa dominante no referido seguro.
No último capítulo analisa as facetas particulares do regime jurídico do contrato de seguro
marítimo de mercadorias, as modalidades do mesmo, a legitimidade para realizar esse
seguro, os riscos cobertos, os direitos e deveres resultantes da sua celebração e a
liquidação da indemnização pelo segurador.

Contrato de Seguro: Notas práticas
João Valente Martins
Lisboa
Quid Juris
2006
Desc. Fís.: 160 p.
ISBN 972-724-277-4
Com o título Contrato de Seguro: Notas Práticas,
esta obra, recentemente publicada pela editora
Quid Juris, da autoria de João Valente Martins,
propõe uma abordagem crítica de algumas
matérias que dizem respeito ao contrato de
seguro.
O objectivo, segundo o autor, é “(...) analisar alguns aspectos do contrato de seguro de
um ponto de vista essencialmente prático, procurando utilizar uma linguagem acessível a
todos (...)”.
A obra apresenta-se dividida da seguinte forma:
I – Introdução
II – Breve resenha histórica
III – Os elementos
VI – O contrato de seguro e as suas características
V – Ramos de Seguro

VII – Celebração do contrato
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VI – O co-seguro e o resseguro

VIII – Prémio de Seguro
IX – Dos Sinistros
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X – Direito de regresso
XI – Notas finais
Tal como podemos constatar a partir do índice, o autor inicia a obra com uma breve
resenha histórica sobre as origens do seguro. De seguida, aborda os elementos e as
características do contrato de seguro. No capítulo quinto, apresenta os dois grandes
grupos de ramos de seguros – Não vida e Vida – e as suas diversas modalidades,
consoante o tipo de risco. O capítulo seguinte é dedicado ao co-seguro e ao resseguro,
duas figuras jurídicas utilizadas pelas empresas de seguros como forma de dispersão dos
vários riscos que assumem. Seguidamente, o autor ocupa-se da questão da celebração do
contrato, referindo todos os passos necessários à sua realização, nomeadamente: pedido
de cotação, proposta de seguro, aceitação da proposta ou recusa da proposta, proposta
versus apólice, declarações inexactas e reticências, início da vigência do contrato e prova
do seguro. O capítulo oitavo é dedicado ao prémio de seguro, fazendo referência aos

vários diplomas legais que regulamentam essa questão. No capítulo nono é abordada a
questão dos sinistros, desde a participação do sinistro, a instrução do processo,
peritagem, assunção do sinistro, recusa do sinistro, pagamento da indemnização,
pagamento ex gratia, recibo de indemnização, franquias, salvados e a fraude. No capítulo
seguinte, o autor explica o conceito de direito de regresso e refere as condições especiais
que conferem às seguradoras esse direito. Nas notas finais, o autor faz uma reflexão sobre
o sector segurador em Portugal.
Em anexo, o autor apresenta-nos legislação (nomeadamente o Decreto-lei nº 122/2005,
de 29 de Julho, que alterou o regime jurídico de pagamento dos prémios de seguro) e
Jurisprudência sobre as diversas matérias relativas ao direito dos seguros.

Direito dos Seguros:
Regime Jurídico da Actividade Seguradora
José Vasques
Coimbra
Coimbra Editora
2005
Desc. Fís.: 383 p.
ISBN 972-32-1346-X
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José Vasques, depois de, em 1999, ter publicado o
Contrato de Seguro: Notas para uma Teoria Geral,
apresenta-nos, em 2005, esta obra intitulada
Direito dos Seguros: Regime Jurídico da Actividade
Seguradora.
Segundo palavras do autor, na nota preliminar do livro, “este texto pretende apenas ser
uma contribuição para o estudo integrado do Direito dos seguros, e o seu âmbito – de
que deverá ser apenas considerado mera introdução – é delimitado pelo regime jurídico
da actividade seguradora ou direito público dos seguros (...). Embora se tenha tentado
abarcar o maior número possível dos temas, fica certamente por tratar, quer em obra de
natureza geral, quer em estudo monográfico substancial conjunto de matérias”.
Numa primeira parte, que o autor intitula de introdução, é abordada a noção de direito
dos seguros, as fontes do direito dos seguros e ainda o direito comunitário dos seguros.
164

A segunda parte é dedicada ao regime jurídico da actividade seguradora, que, segundo o
autor, “(...) consiste no conjunto sistemático de normas de natureza pública que
disciplinam a actividade seguradora e cujo núcleo central é integrado pelo estatuto da
autoridade de supervisão da actividade seguradora, pelos regimes jurídicos das empresas
de seguros e da distribuição de seguros, e pela regulamentação dos fundos públicos
afectos à actividade seguradora”.
Por fim, ao autor aborda, de uma forma autónoma e sumária, o regime jurídico das
sociedades gestoras de fundos de pensões.
Para além do índice geral, é apresentado um índice remissivo, bastante útil.

A reparação do dano corporal na
responsabilidade civil extracontratual
Armando Braga
Coimbra
Edições Almedina
2005
Desc. Fís.: 402 p.
ISBN 972-40-2693-0
Dissertação de Mestrado em Ciências-Jurídico
Civilísticas (vertente de Direito de Obrigações) pela
Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa, a presente obra estuda as várias
questões da avaliação e reparação do dano
corporal.
Na nota de apresentação, da responsabilidade do Prof. Doutor João Álvaro Dias, lê-se:
...”Num tempo em que a reparação dos chamados danos corporais é responsável por
mais de metade da alocação dos recursos das entidades seguradoras e resseguradoras, o
surgimento de valores e talentos disponíveis para reflectir, em sadia intenção, sobre tais
problemas é, por si só, de saudar. Mas a saudação terá que ser objecto de ênfase
particular quando a reflexão é especialmente arguta e madura, como é o caso da obra
que me é dado apresentar.”
O livro está estruturado em oito partes:
1 – Introdução (o problema da reparação do dano corporal – sociedade de riscos – a
socialização do risco)
2 – O dano corporal – um tercium genus do dano

4 – A reparação dos danos não patrimoniais

Bibliografia

3 – O dano corporal e as consequências patrimoniais

5 – O dano da morte e a sua reparação
6 – A situação europeia da reparação do dano corporal
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7 – A harmonização da reparação do dano corporal no espaço europeu
8 – Conclusões
No final do livro, é apresentada uma extensa bibliografia do tema; uma lista de sítios sob
o título “O dano corporal na Internet” e um elaborado índice analítico dos assuntos.

TRIUNFO
Segure o seu campo na Triunfo. – Porto: Raul de Caldevilla & Cia.
Lda., sd. – a cores, 145x92 cm
Paisagem dominada por uma seara madura, tendo à esquerda uma
árvore e, ao fundo, um monte.
Na parte superior, centrada e presa à terra por correntes e âncoras,
uma placa com figura equestre, cujo cavaleiro, empunhando
estandarte com nome da companhia na ponta da lança, atira
dinheiro em direcção a umas mãos que o tentam apanhar.
(Colecção particular do ISP)

