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NOTA DO PRESIDENTE

O Relatório do Sector Segurador e Fundos de Pensões, anualmente publicado pelo 

Instituto de Seguros de Portugal, enquadra-se na política de transparência e prestação 

de informação desde há muito implementada por esta Autoridade de Supervisão.

Esta publicação disponibiliza um conjunto de informação que permite acompanhar a 

evolução da situação económica, financeira e patrimonial do mercado como um todo, 

devidamente enquadrada no contexto económico-financeiro nacional e internacional 

e enriquecida com a identificação das principais tendências e desafios futuros da 

actividade e dos riscos por ela comportados.

Neste contexto, é natural que o presente Relatório esteja marcado pelos refl exos da crise 

financeira internacional no mercado segurador e de fundos de pensões. 

Embora o sector apresentasse, de um modo geral, uma reduzida exposição aos factores 

que originaram a crise, com a generalização e agravamento da mesma, os efeitos 

negativos aprofundaram-se, nomeadamente ao nível da desvalorização das carteiras de 

investimentos.

Apesar disso, considerando o sector globalmente, verifica-se que o mesmo apresentou 

um elevado nível de resiliência à crise financeira, evidenciando uma forte capacidade 

para absorver choques de grande magnitude. Deste modo, todas as empresas de seguros 

e fundos de pensões continuaram a assumir integralmente as suas responsabilidades e 

compromissos perante os tomadores de seguro, beneficiários e terceiros lesados. 

O acompanhamento efectuado pelo Instituto de Seguros de Portugal permitiu 

identificar atempadamente as situações em que se tornava necessário o reforço dos 

capitais próprios, o que contribuiu para que o mercado tenha apresentado um nível 

global de solvência bastante confortável. 

No que se refere ao sector segurador, importa salientar o aumento expressivo das 

entregas para planos de poupança reforma (PPR), maioritariamente para produtos 

com capital e taxa de juro garantida, o que, num contexto de instabilidade, refl ecte um 

comportamento racional por parte dos consumidores, privilegiando a segurança e a 

rendibilidade numa óptica de longo prazo.  

Nos ramos Não Vida, a contracção da actividade económica, conjugada com a forte 

concorrência entre operadores, têm vindo a conduzir a uma redução ao nível da produção, 

nomeadamente no ramo Automóvel e na modalidade de Acidentes de Trabalho. O 

ajustamento tarifário, devidamente alicerçado na melhoria do comportamento dos riscos 

e numa gestão mais eficiente é salutar e potenciador do reforço da competitividade 

do mercado. Contudo, torna-se extremamente relevante que as empresas de seguros 

ponderem adequadamente a sustentabilidade das estratégias desenvolvidas, 

nomeadamente face à necessidade das tarifas praticadas serem suficientes para cobrir 

os riscos incorridos e para constituir as garantias financeiras legalmente estabelecidas. A 

Autoridade de Supervisão irá continuar a dedicar uma especial atenção à evolução do 

comportamento dos operadores nesta matéria.            

A crise financeira veio evidenciar que uma das facetas mais importantes da gestão 

da actividade seguradora é a definição e execução de uma política de investimento 

conducente com as responsabilidades assumidas e baseada em activos cujo risco possa 
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ser identificado, avaliado e controlado de forma contínua e eficaz. Com efeito, a realidade 

demonstra que a prossecução de estratégias de investimento sem o conhecimento 

profundo dos riscos inerentes é um dos factores que mais contribui para a instabilidade 

financeira dos operadores, não sendo por isso compaginável com uma gestão sã e 

prudente do negócio segurador e de fundos de pensões.    

Ao nível dos fundos de pensões, as desvalorizações significativas das respectivas 

carteiras de activos obrigaram ao reforço das contribuições e ao estabelecimento ou 

reformulação de planos de recuperação dos défices de financiamento. A fl exibilidade 

do sistema de solvência mostrou-se mais uma vez fundamental para evitar os efeitos 

pro-cíclicos das crises financeiras e permitir o financiamento sustentado dos planos de 

pensões. 

De igual modo, importa salientar as conclusões obtidas no estudo efectuado sobre 

a performance dos fundos de pensões na última década. Num período marcado por 

duas crises financeiras acentuadas, constata-se que a natureza de investidores de longo 

prazo dos fundos profissionais tem permitido a obtenção de retornos médios que 

cumprem o objectivo global de valorização, ainda que sujeitos à natural volatilidade das 

rendibilidades anuais.  

Uma palavra de agradecimento aos colaboradores dos vários departamentos do ISP que 

estiveram envolvidos na preparação do presente Relatório. 

Por fim, o nosso agradecimento aos membros do Conselho Consultivo do ISP que, com 

a sua experiência e conhecimento, contribuíram activamente para a qualidade deste 

documento.

Fernando Nogueira

Presidente




