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Os milhões
dos seguros
na economia

Grande parte do dinheiro recebido
dos tomadores de seguros regressa
directamente aos segurados

Ramo Não-Vida I As reduções de carteira têm sido uma constante nos últimos anos.

O sector
segurador
como investidor
institucional
tem uma carteira
de investimentos
da ordem
dos 31% do PIB
nacional.
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A actividade seguradora tem um
grande peso na actividade económi-

ca, apesar do seu peso no PIB caiu e

passou de 9,3% em 2010 para 6,5%
em 2012 e 7,8% em 2013. Esta per-
formance como assinala Santi Cian-
d deve-se sobretudo ao mercado de

seguros de vida. "O mercado segu-
rador cresceu no final do ano passa-
do para um nível acima da perfor-
mance dos dois anos anteriores, o

que pode induzir a uma maior ape-
tência para a contratação de segu-
ros por parte das pessoas. Contudo
essa constatação não é uniforme e

extensível a ambos os ramos Vida e

Não Vida. Se do lado dos ramos Vida
o panorama é positivo, nos ramos
Não- Vida essa situação inverte-se

totalmente, pois têm sido constan-
tes as reduções de carteira nos últi-
mos anos".

As seguradoras têm um papel de

financiamento da actividade econó-

mica como investidoras institucio-
nais mas também através dos servi-

ços que presta.
Segundo as contas da Associação

Portuguesa de Seguros em 2012, se

acrescentar ao valor dos prémios
emitidos o montante correspon-
dente ao imposto do selo das apóli-
ces e a carga parafiscal associada aos

prémios de seguro, conclui-se que
o custo total suportado pelos toma-
dores com contratos de seguro no
marcado português, ascendeu, a 11,4
mil milhões de euros. Por sua vez no
ano passado este valor foi de 13,6 mil
milhões de euros.

Na perspectiva na associação da

empresas de seguros parta substan-

cial destes prémios - que em 2012
foi de 9,5 mil milhões de euros e em
2013 de 12,3 mil milhões de euros -
é devolvido aos segurados e outros
beneficiários através do pagamen-
tos de indemnizações, nomeada-
mente sob a forma de pagamentos
imediatos de custos com a saúde, de

indemnizações por morte, para re-

cuperação de património e outras

compensações pordanos materiais

e corporais, da constituição de pro-
visões para pagamentos futuros re-
lacionados com as eventualidades
acima referidas e da constituição e

reforço de responsabilidades asso-
ciadas às poupanças de longo prazo
dos portugueses. Sem contar com o

IVA suportado com bens e serviços,
incluindo na reparação de sinistros,

nem com o IRS retido nos rendi-
mentos das poupanças e nos salá-
rios dos empregos, o sector segura-
dor entregou ao Estado ou a insti-

tuições sob a sua tutela (como, por
exemplo, a Autoridade Nacional de

Protecção Civil, o Instituto Nacio-
nal de Emergência Médica, o Fun-
do de Garantia Automóvel e o Fun-
do de Acidentes de Trabalho), cor-

respondentes a impostos sobre o

rendimento, taxas parafiscais a car-

go das seguradoras e impostos e ta-
xas parafiscais a cargo do segurado
cerca 800 milhões de euros em 2012

e 2013. Por outro lado, em custos

com os cerca de 11 mil empregados
e comissões pagas aos cerca de 25
mil mediadores de seguros, foram
ainda despendidos mais 1,1 mil mi-
lhões de euros tanto em 2012 como
em 2013. Os accionistas tiveram um

pouco mais sorte pois viram os seus

rendimentos aumentarem e rece-
beram 500 milhões de euros em
2012 e 700 milhões em 2013. Por es-

tas contas da APS, o sector segura-
dor devolveu à sociedade cerca de

11,9 mil milhões de euros em 2012,
e 14,8 mil milhões de euros em 2013.

Osectorseguradortem também
um papel como investidor institu-
cional e no desenvolvimento eco-
nómico, através do financiamento
do Estado e do sector empresarial
privado.

Os grupos financeiros

e os investimentos
Os activos que representam as pro-
visões técnicas das empresas de se-

guros e que ascendiam a48,6 mil mi-
lhões de euros em fins de 2013, regis-
tando um crescimento de 1,7% face

a 2012. Segundo a análise do ISP "no

que respeitaàestrutura das carteiras

de investimento das empresas de se-

guros, constata-se uma tendência,
desde dezembro de 2009, de redu-

ção gradual daexposição àdívida pri-
vada (redução acumulada de cerca
de -17,7 pontos percentuais), em con-

trapartida do acréscimo do peso das

aplicações em dívida pública e depó-
sitos em instituições de crédito
(acréscimo acumulado de 10,8 pon-
tos percentuais e 4,0 pontos percen-
tuais, respectivamente)". Assim, no
final do exercício de 2013, o investi-
mento totaldosectorseguradoredos
fundos de pensões em dívida públi-
ca nacional ascendia a 10,7 mil mi-
lhões de euros, representando 18,9%
do total dos activos afectos das em-

presas de seguros
Como investidor institucional o

sector seguradoréum actor impor-
tante mas que nesta altura apresen-
ta alguns riscos sobretudo nos ca-

sos dos grupos financeiros. O Insti-
tuto de Seguros de Portugal alertou
no seu recente relatório apara "as
fortes relações intragrupo que se ve-
rificam entre alguns dos principais
operadores do mercado segurador
e os maiores bancos nacionais, que
decorre da forma como o sistema fi-
nanceiro português se encontra es-

truturado, é alvo de atenção especí-
fica neste relatório, nomeadamen-
te pela mensuração do grau de con-

centração das carteiras de investi-
mento em activos do próprio grupo
económico. A importância deste
tema justifica-se pelo facto de estas

exposições poderem funcionar
como canais de contágio, poten-
ciando a propagação dos riscos en-
tre sectores".

No final de 2013, a exposição di-
recta, em valor contabilístico, das

empresas de seguros aos sete maio-
res grupos financeiros nacionais

atingia 10,8 mil milhões de euros,
representativos de 22,2% do total
de activos afectos. Além disso, no fi-
nal do ano transacto, a exposição to-
tal a fundos geridos por sociedades

integrantes dos sete maiores gru-
pos financeiros nacionais situava-
se em 2,8 mil milhões de euros, re-



presentativos de 5,7% do total de ac-
tivos afectos, destacando-se o mon-
tante de unidades de participação
(UFs) investido em fundos geridos
por sociedades do grupo BES, com
um total de 4,4%.

Apesar destes constrangimen-
tos, o sector segurador como inves-
tidor institucional tem uma cartei-
ra de investimentos da ordem dos
31% do PIB nacional.

Riscos ambientais
pesam nas contas

Fenómenos naturais têm cada vez mais impacto
na actividade da indústria seguradora

O mau tempo que se fez sentir en-
tre 4 e 7 de Janeiro deste ano cus-
tou 11,5 milhões às seguradoras
em indemnizações pagas. Um
ano antes, os temporais em fins
de Janeiro de 2013 levaram as se-

guradoras a despender mais de
100 milhões de euros em indem-

nizações por danos provocados
por 50 mil sinistros. O seu impac-
to atinge as contas das segurado-
ras pois tiveram reflexos na "de-

terioração dos resultados técni-
cos do ramo Incêndio e Outros
Danos, reflectindo a maior fre-
quência de fenómenos naturais",
como se escreveu na recente Aná-
lise de Riscos do Sector Segura-
dor e dos Fundos de Pensões do
Instituto de Seguros de Portugal.

Estes são apenas sinais de aler-

taequefundamentaapreocupa-
ção das seguradoras com as alte-

rações ambientais. Como assina-
lou José António de Sousa da Li-
berty Seguros, "as mudanças cli-

máticas, que estão a trazer para
vários territórios, nos quais se in-
clui Portugal, fenómenos atmos-
féricos com uma intensidade des-

trutiva que até hoje nunca se ti-
nham manifestado, ou, a ter, ti-
nham-no feito com outra, menor,
intensidade, e portanto com me-
nor impacto nos resultados do
sector segurador".

Desde 2010 que fenómenos
ambientais como mau tempo,
temporais, cheias, aluviões e en-
xurradas e outras catástrofes na-
turais já custaram às seguradoras
mais de 253 milhões de euros em

indemnizações. O maior caso
neste período foi a catástrofe das
cheias a 20 de Fevereiro de 2010
na Madeira que pesaram 136 mi-
lhões de euros nas contas das se-

guradoras. Mas como diz Santi
Cianci, CEO da Generali, é nestas
alturas que se vê o papel social do

seguro: "quando acontecem gran-
des eventos catastróficos como

cheias, é que se percebe a impor-
tância do seguro e da seguradora
para aliviar, não digo eliminar, os
inconvenientes de muitas famí-
lias". Por sua vez no mundo em
2013 os prejuízos mundiais dos
efeitos do mau tempo no ano pas-
sado foram estimados pela resse-

guradora Munich Re em 91 mil
milhões de euros, resultantes de
880 fenómenos e causadores de
20 mil mortes.

Cartas de inundações em Maio
Estes impactos ambientais nos
resultados das seguradoras exi-

gem uma maior sofisticação na

monitorização de riscos catastró-
ficos e ambientais. Em Maio vão

ser apresentados os resultados do
estudo Alterações Climáticas e o

Risco de Cheias dirigido Filipe
Duarte Santos, coordenador do
Climate Change Impacts Adap-
tations and Mitigation (CC-
IAM), iniciado em Setembro de



2010 e que resulta de uma enco-
menda da Associação Portugue-
sa de Seguros à Faculdade de

Ciências da Universidade de Lis-
boa (FCUL).

Este projecto tem por objecti-
vo elaborar Cartas de Inundações
e de Risco em Cenários de Altera-
ções Climáticas. Com este traba-
lho serão produzidas para Portu-
gal Continental, cartas de zonas
inundáveis e de risco de inunda-

ções a curto, médio e longo prazo,
tendo em conta cenários de alte-

rações climáticas. Serão identifi-
cados e caracterizados os poten-
ciais impactos e prejuízos para as

áreas consideradas mais vulnerá-
veis. Para o sector segurador, será

um valioso instrumento na ava-

liação dos riscos que potencial-
mente segurará.

Desde 2010
que fenómenos
ambientais
já custaram
às seguradoras
mais de
253 milhões
de euros em
indemnizações.

Em Maio vão
ser apresentados
os resultados
do estudo

Alterações
Climáticas
e o Risco
de Cheias.


