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Resumo 

De acordo com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a 

Gestão de Ativos e Passivos (ALM - Asset and Liability Management) é um instrumento 

essencial para uma boa conduta do negócio, particularmente quando a empresa apresenta 

responsabilidades de médio ou longo prazo. Este processo ao ser contínuo e abrangente, 

permite uma gestão financeira eficiente tendo como finalidade cobrir necessidades 

de cash flows futuros muito comuns no setor dos seguros sendo também usado no setor 

bancário.   

Assim, é fundamental para a solvabilidade da instituição que a gestão dos ativos e passivos 

seja feita de forma responsável para cumprir com as responsabilidades futuras e protegendo-

se contra eventuais riscos assegurando assim não só a liquidez, mas também a solvência da 

empresa e o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

O presente relatório surge no âmbito do Mestrado em Economia e decorre do estágio 

realizado na Real Vida Seguros, S.A. Para desenvolver a sua atividade, a empresa 

comercializa essencialmente seguros de vida e saúde. Paralelamente, desenvolve outra 

atividade que está ligada ao investimento em carteira e fundos de pensões. Com isto, tem 

como objetivo proteger e minimizar riscos de particulares e instituições e rentabilizar os seus 

ativos através de soluções financeiras garantindo criação de valor. Compete assim à 

seguradora a gestão de fundos alheios da melhor forma possível.    

Neste sentido, o presente relatório irá focar-se inicialmente no enquadramento teórico do 

setor dos seguros assim como das práticas de ALM; de seguida irá abranger uma descrição 

das atividades desenvolvidas durante o estágio; e, por fim apresentar uma conclusão geral 

dos resultados obtidos bem como da experiência profissional.  
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Abstract 

According to the Insurance and Pension Funds Supervisory Authority (ASF) the Asset 

and Liability Management (ALM) is an essential tool for good business behavior, especially 

when the company has medium or long-term responsibilities. This continuous and 

comprehensive process allows efficient financial management with the objective of covering 

future cash flow needs very common in the insurance sector and in the banking sector.   

So, it is essential for the solvency of the institutions that the management of the assets 

and the liabilities is done responsibly to fulfill these future responsibilities and protecting 

against any future risks ensuring  the solvency of the company and the fulfillment of the 

intended objectives. 

This report comes under the master’s in Economics and results from an internship 

developed in Real Vida Seguros, S.A. To expand its activity, Real Vida Seguros sells 

essentially life and health insurance. However, it develops another activity more linked to 

pension funds and investments. With this, it aims to protect and minimize risks of individuals 

and institutions and monetize their assets through financial solutions the best way possible. 

In this way, the present report will initially focus on the theoretical framework of the 

insurance sector as well as ALM practices, then it will cover a description of the activities 

carried out during the internship with an application of the ALM model to a fund and finally 

a general conclusion of the results obtained as well as professional experience. 
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1. Introdução  
 

No sentido de finalizar o Mestrado em Economia, foi realizado este trabalho 

desenvolvido com base no estágio curricular concretizado na empresa Real Vida Seguros, 

S.A., inserida no ramo dos seguros, por um período de aproximadamente 8 meses. A empresa 

em questão tem como principal atividade a comercialização de seguros essencialmente do 

ramo vida. Em 2013, a Real Vida, foi adquirida pelo grupo Patris Investimento especializado 

nas áreas de Gestão de Ativos, poupanças, investimentos e corretagem.  

O estágio enquadra-se mais especificamente na área de Gestão de Ativos e o tema do 

trabalho a ser desenvolvido durante o estágio está relacionado com o processo de registo e 

análise de performance da atividade de Gestão dos Ativos de uma seguradora deste tipo. Os 

principais objetivos definidos pela empresa são adquirir conhecimentos de operações 

financeiras de forma a compreender as reconciliações bancárias e a monitorização dos 

acontecimentos relacionados com títulos detidos pela seguradora que estão na base da 

Gestão de Ativos.  

Algumas das atividades desenvolvidas estão relacionadas com a supervisão da aplicação 

de reconciliação das contas à ordem com os bancos, orientação das reconciliações bancárias 

das contas de depósitos à ordem e títulos e organização do seu arquivo bem como das 

operações diárias, envio e tratamento da informação diária relativa às carteiras de ativos e 

proceder á abertura de títulos na aplicação de suporte usada para o registo da sua atividade 

em carteira. Para além destas atividades, foram também desenvolvidas outras atividades de 

apoio de modo a obter uma melhor noção de todas as áreas da empresa e do departamento. 

O presente relatório irá incidir essencialmente na questão da Gestão de Ativos com aplicação 

no setor dos seguros. Assim, o objetivo é estudar a relevância do tema numa empresa deste 

setor.  

A motivação para a escolha deste tema de trabalho está relacionada com o facto de este 

ser um tema muito específico e com bastantes particularidades permitindo assim colocar em 

prática os conhecimentos obtidos ao longo do Mestrado em matéria de instrumentos 

financeiros quer seja do lado dos ativos ou dos passivos que está muito presente em áreas 

relacionadas com fundos de pensões e seguros do ramo vida. Por outro lado, também o facto 
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de ser um tema bastante distinto e peculiar torna esta tarefa mais desafiante o que despertou 

a minha curiosidade. 

Para desenvolver a sua atividade, a Real Vida Seguros vende essencialmente seguros de 

vida e saúde. Contudo desenvolve outra atividade que está mais ligada ao investimento em 

carteiras e fundos de pensões. Com isto, realiza liquidez para fazer face aos passivos inerentes 

à sua atividade.  

Os fundos de pensões ou seguros de vida representam passivos que deverão ser pagos no 

médio-longo prazo, mas para que isso possa acontecer é necessário atuar do lado dos ativos. 

Ou seja, as contribuições feitas pelos pensionistas devem ser aplicadas em ativos financeiros 

tendo em conta uma série de políticas e regulamentos. Com recurso a ALM, é possível fazer 

essa diversificação em carteiras de ativos para obter a melhor combinação tendo em conta o 

risco envolvido e o retorno esperado.  

A Gestão de Ativos e Passivos (ALM) pode ser entendida como a gestão conjunta e 

paralela dos ativos e passivos e tem como objetivo o controlo e a perceção dos vários tipos 

de risco que qualquer instituição financeira enfrenta com especial foco para o risco da taxa 

de juro que tem um forte impacto no valor atual dos ativos. 

Importa então perceber o peso e importância desta atividade numa empresa seguradora, 

sendo que, como em qualquer outra, o objetivo é a obtenção de lucro. Tendo em conta, os 

grandes riscos e responsabilidades assumidas por empresas do setor ao gerirem capital de 

terceiros, é cada vez mais importante a gestão de ativos e passivos principalmente tendo em 

conta a atual conjuntura e a volatilidade dos mercados. 

Com a realização deste estágio, pretende-se estudar de que forma a empresa se financia 

ou aplica os seus rendimentos em ativos cujo objetivo é trazer retorno para fazer face às 

obrigações. Assim, é pretendido que no final sejam tiradas algumas conclusões sobre a forma 

como a empresa faz essa gestão e obtém os níveis de retorno necessários. É pretendido ainda 

contribuir com novas ideias para a empresa, novas abordagens e sentido crítico para assim 

obter resultados positivos. 

As principais questões que visam ser respondidas pelo trabalho são: Perceber o 

envolvimento de uma empresa seguradora com a Gestão de Ativos e Passivos; Estudar as 
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técnicas usadas pela empresa para essa gestão; por fim realizar um estudo de um fundo 

fechado da seguradora na qual realizei o estágio.  

Para isso inicialmente é apresentado um enquadramento teórico do setor dos seguros já 

que este apresenta características muito próprias e de seguida é introduzido o tema da Gestão 

de Ativos e Passivos muito comum neste setor. Este trabalho apresenta então a seguinte 

estrutura: no Capítulo 1 é feita uma revisão da literatura na qual são sistematizados alguns 

conceitos básicos relativo ao setor dos seguros com particular foco nos seguros do ramo vida 

e fundos de pensões. Ainda no mesmo capítulo é apresentado a Gestão de Ativos e Passivos; 

no Capítulo 2 é apresentada a empresa na qual foi realizado o estágio, bem como uma 

descrição das atividades e dos produtos que estão na base da Gestão de Ativos. No Capítulo 

3 é descrito de forma detalhada as atividades realizadas durante o mesmo e o enquadramento 

do tema na empresa. Por fim são apresentadas as conclusões do trabalho e da experiência 

profissional. 
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2. Revisão de Literatura 
 

Como uma primeira etapa para o estudo da gestão de ativos, tema no qual foi realizado o 

estágio curricular, apresenta-se neste capítulo uma revisão da literatura existente sobre o 

tema. Será feita assim uma contextualização do tema com base em alguns estudos prévios 

que, apesar de não serem muito vastos, servirão de suporte teórico para a elaboração deste 

relatório. Sendo o tema da gestão de ativos pertencente ao grande setor dos seguros, importa 

inicialmente fazer uma apresentação de alguns conceitos dentro deste, passando numa fase 

seguinte para os conceitos relativos à gestão e ativos propriamente dita, tal é a escassez do 

seu conhecimento e da sua abordagem no presente mestrado em que me encontro. 

 

2.1. Setor dos Seguros 
 

Neste subcapítulo será feito um enquadramento do setor dos seguros, tendo como 

particularidade os seus conceitos mais básicos, mas considerados de grande relevância. De 

seguida, serão caraterizados o contrato de seguro, o cosseguro e o resseguro, clarificando os 

conceitos utilizados no mercado segurador e identificando-se os dois ramos de seguros 

existentes, nomeadamente o Ramo Vida e o Ramo Não Vida.  

 

2.1.1. Atividade Seguradora  

Como base de todo este estudo, convém primeiramente compreender qual a atividade 

afeta às seguradoras. Pode-se desde já afirmar que, para além da magnitude do seu negócio, 

esta atividade diferencia-se de outras atividades económicas pelo seu caráter interventivo em 

áreas de interesse social, tais como a proteção de pessoas, de bens e a gestão de poupança 

dos aforradores. Por outro lado, também desempenha um importante papel de incentivo ao 

desenvolvimento económico através de financiamento de médio e longo prazo ao Estado ou 

ao setor privado contribuindo para a estabilidade da economia e o bem-estar da sociedade 

em geral (APS, 2019). 

Especificando mais, esta atividade tem como finalidade responder a uma necessidade 

básica de segurança face a possíveis situações de risco ou incerteza que possam surgir no 

futuro. Essa noção perante o perigo é diferente de pessoa para pessoa e varia também do 
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grau de responsabilidade de cada um. Assim, se nada for feito em contrário o indivíduo 

assume inteiramente as suas consequências. Como os agentes agem racionalmente, estes 

tomam atitudes de prevenção ou transferência de risco. Esse risco representa a incerteza 

associada a um acontecimento futuro, seja quanto à sua realização, ao momento ou aos danos 

que pode resultar. 

A prevenção passa por tentar diminuir a probabilidade de determinado acontecimento 

prejudicial ocorrer ou reduzir os prejuízos da sua ocorrência. Quando um condutor pratica 

uma condução defensiva e circula a baixas velocidades está a agir no sentido de prevenir o 

acidente e as suas consequências, diminuindo os danos que possa causar. 

Por outro lado, a transferência de risco pressupõe a mediação de uma entidade, neste caso 

uma seguradora, que concorde em suportar todas as consequências decorrentes de um dado 

acontecimento e assim os seus riscos. Deste modo, essa incerteza é transferida para as 

empresas de seguros e o segurado fica com a garantia de que se algo ocorrer, a entidade 

suportará o respetivo encargo. O conceito de seguro surge então dessa necessidade de 

transferência para outro dos riscos que poderiam afetar o património ou a vida do segurado.  

De acordo com (ASF, 2013), um contrato de seguro diz respeito a um “acordo através do 

qual o segurador assume a cobertura de determinados riscos, comprometendo-se a satisfazer 

as indemnizações ou a pagar o capital seguro em caso de ocorrência de sinistro, nos termos 

acordados”. O sinistro neste contexto representa um evento ou vários que resultam de um 

determinado acontecimento e que acionam a cobertura do risco previsto no contrato. Esta 

relação é celebrada entre o segurador, entidade legalmente autorizada a exercer essa atividade, 

e o tomador do seguro, pessoa que fica responsável pelo pagamento do prémio (valor que o 

tomador deve pagar à entidade pelo seguro anual ou mensalmente). 

Desta forma, a pessoa ou entidade segura fica obrigada a pagar ao segurador o prémio 

correspondente, ou seja, o custo do seguro que deve ser estabelecido na altura da celebração 

do contrato. Alguns seguros são obrigatórios por lei devido à sua importância, enquanto que 

outros são opcionais, isto é, o tomador decide ou não celebrar. 

Assim sendo, de forma sucinta, podemos dizer que o principal objetivo de uma 

companhia de seguros é o de atenuar ou até eliminar consequências financeiras resultantes 

da ocorrência de acontecimentos incertos ou imprevisíveis que decorrem da própria 

interação e vida em sociedade. Este objetivo é levado a cabo mediante recebimentos 
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periódicos (prémios) e o segurador pagará ao beneficiário do seguro uma indeminização na 

ocorrência dos riscos cobertos por esse mesmo seguro. 

 

2.1.2. Ramos do Seguro 

Atualmente, os tipos de seguro estão agrupados em dois grandes ramos diferenciados e 

identificados como “Ramo Vida” e “Ramo Não Vida”. Esta distinção é necessária pois 

apresentam conceções técnicas bastante diferentes. Os seguros do “Ramo Não Vida” 

cobrem essencialmente uma variedade de riscos sobre eventos de natureza patrimonial 

enquanto que os seguros do “Ramo Vida” englobam os seguros de vida, os seguros 

financeiros e os seguros de nupcialidade e natalidade. Estes últimos já não são muito usados 

atualmente, mas têm por objeto o pagamento de um capital ou renda em caso de casamento 

ou nascimento de filhos (ASF, 2019). Geralmente, as seguradoras deste ramo apresentam 

passivos ou responsabilidades de longa duração.  

Os ramos que uma seguradora explora é que irão indicar se esta se trata de uma seguradora 

do “Ramo Vida”, se apenas comercializar seguros desse ramo, ou se pelo contrário apenas 

explorar o outro ramo e é considerada uma seguradora do “Ramo Não Vida”. Existem ainda 

os casos em que exploram conjuntamente os dois ramos e assim são consideradas 

seguradoras mistas. Nos casos destas e apesar de terem os dois ramos, é obrigatório adotarem 

uma gestão diferenciada para cada ramo e até mesmo os registos contabilísticos devem ser 

distintos de modo a que os resultados de cada ramo sejam corretamente calculados. Estas 

separações devem ser feitas de modo a que não possa haver quaisquer prejuízos aos interesses 

respetivos dos tomadores de seguro, segurados e beneficiários do “Ramo Vida” e “Ramo 

Não Vida” (Decreto-Lei n.º 94-B/98 art.º9). 

Assim, o “Ramo Não Vida” cobre todos os riscos com bens patrimoniais e alguns seguros 

pessoais que não estejam incluídos no “Ramo Vida”. Esses tipos de seguros encontram-se 

tipificados por divisões e subdivisões no Decreto-Lei n.º94-B/98 art.º123. Alguns exemplos 

deste ramo são o seguro de acidentes de trabalho, automóvel, entre outros. 

De acordo com ASF (2019) um seguro de vida garante a cobertura do risco de morte ou 

de sobrevivência da pessoa segura. Complementarmente pode também incluir a cobertura 
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do risco de invalidez, de acidente, ou de desemprego. Estes tipos de seguro dividem-se em 

seguros em caso de morte, seguros em caso de vida e seguros mistos. 

No seguro em caso de vida, o segurador paga ao beneficiário o capital acordado, se a 

pessoa segura se encontrar viva no final do contrato. Por norma, estes seguros são mais 

usados para a constituição de poupanças. Neste caso o beneficiário pode ser a própria pessoa 

segura. Se a pessoa morrer antes do fim do contrato, não há lugar a qualquer tipo de 

pagamento.  

Nos seguros em caso de morte, o segurador paga ao beneficiário o capital acordado se a 

pessoa em causa morrer durante o período coberto no contrato. Para além disto, estes 

seguros são exigidos ao efetuar pedido de crédito habitação passando a ser a entidade credora 

o beneficiário irrevogável, ou seja, nada no contrato pode ser alterado sem o seu 

consentimento.  

De facto, uma morte quer seja precoce ou não pode causar danos financeiros nos 

rendimentos das famílias. Por outro lado, tambémo nível de vida numa idade mais avançada 

pode acarretar mais despesas com saúde daí estes seguros apresentarem uma forte 

componente social. Como o impacto da morte de uma pessoa é dificil de estimar, o capital 

seguro deve ter em conta essencialmente a idade, o agregado familiar, o rendimento auferido, 

entre outros fatores. Por fim, existem ainda modalidades mistas que englobam ambas as 

situações, ou seja, o segurador paga em caso de morte e em caso de vida da pessoa segura 

com capitais distintos para cada caso.  

O “Ramo Vida” também engloba os seguros de capitais, ou seja, que cobrem produtos 

de capitalização e poupança como os seguros ligados a fundos de investimento e os Planos 

de Poupança Reforma (PPR). Todas os tipos de seguros encontram-se descriminados no 

Decreto-Lei n.º 94-B/98 art.º124. 

Os principais produtos dentro dos seguros financeiros são então os PPR que de acordo 

com a ASF (2019)  representam “esquemas de poupança individual criados com o propósito 

de incentivar a constituição de complementos de reforma, em relação aos benefícios 

concedidos pela Segurança Social”, ou seja, são rendimentos adicionais à pensão de reforma 

atribuída pelo Estado. Este tipo de seguro permite investir de forma indireta em produtos 

financeiros com níveis de rentabilidade mais atraentes. Podem então ser divididos em 
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Seguros ligados a fundos de investimento e operações de capitalização. De qualquer forma, 

qualquer uma destas soluções tem como objetivo permitir aos subscritores rentabilizar o seu 

capital. 

 

2.1.3. Resseguro 

 

No sentido de atenuar a sua exposição ao risco, as seguradoras podem se socorrer de 

limites dessa exposição em cada um dos contratos celebrados com os segurados. Para isso, 

pode ser fixado previamente um montante de capital seguro em caso de sinistro. 

Contudo, tem-se verificado desenvolvimentos económicos relevantes sobre a 

convergência entre o setor dos instrumentos financeiros, como o mercado de capitais, e o 

setor dos seguros. Esta convergência foi em parte motivada pelas ineficiências de mercado 

criadas pelos Resseguros, os avanços na tecnologia e surgimento de outros riscos 

empresariais, entre outros fatores (Cummins & Weiss, 2009).  

A convergência tem sido um pouco mais lenta a desenvolver-se no mercado para a 

transferência de risco dentro da indústria de seguros de responsabilidade imobiliária por ser 

um mercado tradicionalmente dominado por resseguro. Os mercados de seguros também 

são especialmente suscetíveis a assimetrias informação entre segurados e seguradoras e entre 

seguradoras e resseguradoras. Por outro lado, por ser um setor ainda muito conservador 

dificulta essa convergência. 

Neste setor, os mecanismos de dispersão do risco assumem uma grande importância na 

gestão do seu negócio. Atualmente, o co-seguro e o recurso ao mercado de capitais já 

permitem arranjar soluções para esse problema, contudo o resseguro tradicional continua a 

ser a forma escolhida pela maioria das empresas de seguros se proteger. 

O principal método de transferência de risco para as seguradoras é através de resseguros 

pois os outros métodos de transferência de risco desenvolvidos nos últimos anos 

acarretavam muitos riscos. O resseguro é um contrato através do qua o ressegurador assume 

os riscos de um segurador ou de outro ressegurador (Decreto-Lei n.º 72/2008 art.º 72). 

De acordo com Cummins and Weiss (2009), os resseguros são contratos em que o 

ressegurador assume o compromisso de indemnizar a companhia pelos danos que possam 

vir a ocorrer devido às suas apólices de seguro, ou seja, representam seguros de seguros. Em 
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princípio, o resseguro e os títulos ligados a seguros são apenas uma parte dos instrumentos 

financeiros e estratégias disponíveis para as seguradoras lidarem com os riscos a que ficam 

expostas. Assim, as seguradoras protegem-se volatilidades nas taxas de juro, de ativos e o 

risco de taxa de câmbio. 

Este instrumento permite à empresa aceitar riscos que não podem ser cobertos com os 

seus próprios recursos e evita a possível acumulação de riscos que podem surgir de um único 

sinistro específico que pode levar à falência da empresa. Com recurso a este produto, a 

empresa elimina flutuações e consegue obter carteiras mais equilibradas (ASF, 2004). 

Por sua vez, nos co-seguros verifica-se a cobertura conjunta de um risco por vários 

seguradores (co-seguradores) em que apenas um é líder, através de um contrato de seguro 

único com as mesmas garantias e idêntico período de duração e com um prémio global. Cada 

interveniente assume uma parte do risco de acordo com a parte percentual do capital 

assumido (Decreto-Lei n.º 72/2008 art.º 62, 63 e 64). 

 

2.1.4. Fundos de Pensões  

De acordo com a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e 

Património (APFIPP, 2019), os fundos de pensões representam património autónomo que 

recebe pagamentos periódicos previstos cujo destino deve ser exclusivamente o 

financiamento de planos de pensões. Por outras palavras, estes formam um conjunto de 

ativos com o propósito de gerar rendimento para enfrentar os pagamentos futuros dos 

detentores de planos de pensões.  

Estes fundos são compostos por ativos com autonomia patrimonial que apenas 

respondem às respetivas obrigações do plano associado e a nada mais e representam o modo 

mais seguro de financiar esses planos. Assim, a gestão dos investimentos deste fundo deve 

ser feita de modo a controlar os riscos. Neste tipo de contratos, intervêm as sociedades 

gestoras, os associados que contribuem para esse fundo e os beneficiários com direito ao 

plano. 

Os fundos podem ser divididos em fechados ou abertos. Fechados se apenas disserem 

respeito a um associado ou a um grupo restrito com ligação entre eles. A associação a este 

fundo pressupõe uma ligação laboral ou social entre os participantes. Neste caso, cada fundo 
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de pensões é único e é preparado de acordo com a vontade de cada associado e permite 

assim uma gestão mais ajustada. Por outro lado, é aberto se não existir qualquer ligação entre 

os aderentes ao fundo e a gestão do mesmo apenas disser respeito à entidade gestora do 

fundo. O património é traduzido em unidades de participação e destina-se a financiar planos 

de pensões de Contribuição Definida. 

Este tipo de contratos está muito relacionado com o sistema de Segurança Social de cada 

país e das expectativas criadas em relação ao pagamento da reforma. De facto, se os agentes 

acreditarem que no futuro irão receber níveis altos de reforma, sentirão menos necessidade 

de acumular poupança complementar ou vice-versa. Assim, a grande vantagem de participar 

num fundo de pensões é a garantia de poder manter o nível de vida após a idade de reforma. 

A gestão de fundos de pensões encontra-se fortemente regulamentada, em Portugal e na 

Europa não só pela legislação, mas também pela autoridade de supervisão e controlo - 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)  – que regulamenta toda a 

atividade visto que estes fundos mobilizam um volume importante de ativos e garante a 

proteção dos interesses dos associados, participantes e beneficiários. 

De acordo com o relatório da ASF, existem atualmente 18 entidades gestoras de fundos 

de pensões divididas entre empresas de seguros e sociedades gestoras. No total, são 232 os 

fundos de pensões dos quais 136 são classificados como fechados, 60 são abertos excluindo 

os 35 Planos de Poupança Reforma (PPR) e 1 Plano de Poupança em Ações (PPA). 

2019 
Empresas de 

seguros 
Sociedades 

gestoras Total 

Nº de entidades gestoras fundos de pensões 8 10 18 

Nº de fundos de pensões 74 158 232 

Fechados  50 86 136 

Abertos, excluindo PPR e PPA 22 38 60 
PPR 2 33 35 

PPA 0 1 1 
Montante dos fundos de pensões (milhares 
de euros) 3 794 023 18 035 913 21 829 936 

Fechados  3 115 080 16 083 376 19 198 456 

Abertos, excluindo PPR e PPA 675 694 1 253 001 1 928 694 

PPR 3 250 698 204 701 454 
PPA 0 1 331 1 331 

Quota de Mercado (%) 17,38% 82,62% 100% 
Tabela 1 - Estrutura de Mercado, ASF, 2019 



11 
 

2.1.5. Planos de Pensões   

Os planos de pensões representam contratos onde fica determinado o direito de receber 

um rendimento periódico, pensão. Esse recebimento acontece sempre que se verificar 

qualquer uma das situações contempladas no plano assumindo assim a forma de reforma por 

invalidez, por velhice, desemprego de longa duração entre outros cenários. Quando uma 

dessas situações se verifica, o beneficiário passa a receber uma pensão a cargo do fundo de 

pensões. 

Estes planos podem ser classificados como Planos de Benefício Definido no qual os 

benefícios se encontram previamente definidos sendo calculado de modo a garantir o 

montante de capital necessário para que esse rendimento possa ser pago nas condições 

estabelecidas. 

Podem também ser definidos como Planos de Contribuição Definida em que as 

contribuições estão previamente definidas e os benefícios a pagar serão os que resultarem do 

montante das contribuições entregues e da respetiva capitalização. Assim sendo, na data em 

que houver lugar a pagamento por meio dos acontecimentos já referidos, os benefícios serão 

os que resultarem do montante entregue e da capitalização resultante das aplicações 

financeiras. Por fim, podem também ser Planos Mistos onde se verificam as características 

dos dois planos acima descritos num só. 

De facto, estes fundos de pensões devem ser geridos por entidades com a 

responsabilidade de assegurar a boa administração e gestão do fundo. Estas entidades podem 

ser exclusivas para esse fim e assim designadas por sociedade gestora de fundos de pensões, 

ou podem ser qualquer empresa de seguros que esteja autorizada legalmente a explorar o 

“Ramo Vida”. É também necessário designar um depositário, uma instituição de crédito 

nacional onde se encontra depositado os títulos e outros documentos representativos dos 

valores mobiliários que integram os fundos de pensões.  

O associado de fundo é quem financia os planos de pensões que regra geral são empresas 

que constituem o fundo para financiar as pensões que pretende atribuir aos seus 

trabalhadores quando se reformarem. Esses trabalhadores são considerados participantes a 

quem a empresa pretende vir a atribuir uma pensão de reforma. Se se tratar de um fundo 

aberto, o participante é o próprio contribuinte que efetua pagamentos para o fundo. A pessoa 
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que estiver nas condições de receber uma pensão de acordo com as condições já 

estabelecidas, passa a ser beneficiário (APFIPP, 2019). 

Por fim, devido à elevada responsabilidade atribuída a estes fundos é necessária uma 

supervisão de modo a proceder à fiscalização do cumprimento das normas legais sobre a 

atividade de gestão de fundos de pensões e constituição e funcionamento das sociedades 

gestoras. Essa supervisão é levada a cabo pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões (ASF) abrangendo os fundos de pensões e as respetivas entidades gestoras.  

Essa supervisão é feita através da análise da informação enviada diariamente pelas 

entidades gestoras, mas também passa pela realização de ações de inspeção nas próprias 

instalações das entidades gestoras. A comercialização de contratos de fundos de pensões 

abertos está sujeita também à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM). 

 

2.1.6. Importância e caracterização do Setor 

O mercado segurador em Portugal desempenha um papel importante na economia do 

país. De facto, de acordo com dados disponíveis mais recentes da Associação Portuguesa de 

Seguradores (APS, 2019) a produção total de seguros diretos (conceito oposto ao de 

resseguro), ascendeu a um valor acima de 12,9 mil milhões de euros em 2018, sendo o ramo 

vida o principal impulsionador para esse resultado apresentando um aumento de 14,5% face 

ao ano anterior (ver tabela 1). 

Produção Vida e Não Vida 

 Variação % 
Variação 
Absoluta 

 2016 2017 2018 +17/16 +18/17 +17/16 +18/17 
Total Produção 10876 11580 12942 6,5% 11,8% 704 1362 
Total Vida 6676 7090 8115 6,2% 14,5% 413 1026 
Seguros de Vida 4990 4902 6347 -1,8% 29,5% -89 1446 
Seguros Ligados a 
Fundos de Invest. 1686 2187 1767 29,7% -19,2% 501 -419 

Tabela 2 - Mapa Produção Vida e Não Vida (Milhões de Euros), ASF, 2019 

Esse valor de produção total é traduzido no indicador de penetração do setor na economia 

dado pelo rácio entre os prémios e o Produto Interno Bruto (PIB) que se situava, nos finais 
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de 2018, nos 5,4% mais uma vez justificado pelo aumento do peso dos seguros do “Ramo 

Vida”. 

Este setor desempenha ainda um importante papel na economia enquanto investidor 

institucional sendo que, no final de 2018, o valor total da carteira de investimentos era de 

aproximadamente 53 mil milhões de euros, ou seja, este setor enquadra-se no topo dos 

investidores institucionais em Portugal (APS, 2019). 

De acordo com o European Systemic Risk Board (ESBR, 2015), o setor dos seguros 

desempenha um papel importante na economia, assumindo riscos e mobilizando poupanças 

contribuindo para o crescimento económico e para a estabilidade financeira. Na União 

Europeia (UE), este setor representava cerca de dois terços do PIB o que traduz a grande 

dependência dos consumidores do setor dos seguros para os seus rendimentos futuros. Em 

relação aos passivos, estes são em média quatro anos mais longos que a maturidade dos ativos 

que são relativamente líquidos. 

De acordo com APS (2019) o setor segurador nacional em 2018 era constituído por 76 

seguradoras, mais 3 que no ano anterior, sendo 40 consideradas sociedades anónimas, 35 

agências gerais e 1 mútua.  

Já em 2019, o número de seguradoras baixou para 71 sendo 17 exclusivas do “Ramo 

Vida”, 42 do “Ramo Não Vida” e 12 mistas. Contudo, também existem outras 626 empresas 

de seguros estrangeiras que estão autorizadas a operar em Portugal seja em regime de 

estabelecimento ou em regime de livre prestação de serviços (ASF, 2019). 

 

2.2. Gestão de Ativos e Passivos (ALM) 
 

As companhias de seguros encaram vários riscos financeiros associados aos seus ativos e 

passivos. Cada empresa deve então decidir a forma como esses riscos são geridos de acordo 

com a sua abordagem. A principal questão que torna tão importante a Gestão de Ativos e 

Passivos é o facto dos cash flows dos ativos que a empresa detém para responder às suas 

responsabilidades não serem compatíveis no prazo de pagamento nem no montante. Ou seja, 

é este paralelo entre os ativos e os passivos que deve ser gerido através de técnicas de ALM. 
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O risco de ALM está associado ao facto de em um dado momento os cash flows dos ativos 

que a empresa detém para fazer face às suas responsabilidades poderem não serem 

coincidentes quer em montante, quer ao momento do seu pagamento ou recebimento com 

os cash flows dos passivos. As técnicas de ALM permitem assim dar resposta a esta questão 

de mismatch. 

Efetivamente, a Gestão de Ativos e Passivos conhecida como ALM, representa uma 

prática que permite a gestão coordenada entre os ativos e passivos de modo a que as decisões 

tomadas sejam otimizadas. Neste capítulo é feita uma apresentação deste tópico com recurso 

a vários trabalhos publicados sobre o papel desta gestão no setor dos seguros 

 

2.2.1. Definição 

 

De acordo com ASF, ALM é explicada como uma prática ou processo de gestão de 

negócio em que as decisões e ações são coordenados em relação aos ativos e passivos. Esta 

pode ainda ser definida como um processo contínuo de formulação, implementação, 

monitorização e revisão e controlo das estratégias relacionadas com os seus ativos e passivos 

com o intuito de alcançar os objetivos financeiros da organização tendo em conta a sua 

tolerância ao risco e outras restrições.  Esta prática é importante para uma gestão sólida das 

finanças de qualquer organização que realiza investimentos para atender às suas necessidades 

futuras de cash-flow e necessidades de capital designadamente quando as responsabilidades 

assumem uma natureza de médio e longo prazo contribuindo assim para diminuir ao mínimo 

o risco a que estas atividades estão sujeitas e assegurar a sustentabilidade da sua atividade.  

Segundo Gerstner, Griebel, Holtz, Goschnick, and Haep (2008), ALM pode ser definida 

como uma gestão responsável dos ativos e passivos dos contratos de seguro e a empresa de 

seguros tem de atender a dois objetivos simultaneamente. Isto é, o capital disponível tem de 

ser investido com lucro em obrigações e ações, mas esse investimento deve ser feito até uma 

certa percentagem do total do capital. Por outro lado, as responsabilidades das seguradoras 

que dependem das apólices de seguro, têm de ser cumpridas. Assim, as seguradoras devem 

investir quer em ativos de juro fixo, obrigações, quer em ações. 

No seu trabalho, Smink and van der Meer (1997) tratam ALM como parte importante da 

gestão dos riscos financeiros por parte das entidades seguradoras. A ALM envolve a gestão 
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de riscos decorrentes de efeitos simultâneos dos movimentos do mercado financeiro sobre 

ativos e passivos.  

Segundo SOA (2003), o modelo ALM permite a identificação, avaliação e gestão da 

exposição ao risco a que uma organização está exposta. Assim, o método ALM é usado para 

conciliar o Ativo e o Passivo de uma seguradora com o propósito de atingir os objetivos 

financeiros tendo em conta um determinado conjunto de tolerâncias e restrições ao risco.   

De acordo com mesmos autores, ALM permite que sejam tomadas medidas para que os 

ativos e os passivos estejam sincronizados e é particularmente relevante para a boa gestão 

das finanças de qualquer organização que se sirva do mercado de capitais para gerar cash-flows 

futuros. A Gestão de Ativos e Passivos (ALM) é uma questão importante para a gestão dos 

riscos deste tipo de empresas seguradoras do ramo Vida e Pensões, mas também para o setor 

bancário. De facto, tendo em conta a atual conjuntura dos mercados financeiros, verifica-se 

um aumento da importância da gestão de ativos e passivos no setor segurador. 

Também Lamm-Tennant (1989) defende que ALM desempenha um papel fundamental 

para a rentabilidade tendo em conta a instabilidade dos mercados financeiros, o aparecimento 

de novos produtos e a natureza competitiva da indústria. Os conceitos e as técnicas de gestão 

de ativos e passivos são cada vez mais importantes graças aos efeitos simultâneos dos 

mercados financeiros instáveis e as variações das taxas de juro tanto dos ativos como do 

passivo das seguradoras.  

Por fim, ALM é o instrumento que permite a definição da política de investimentos com 

base na análise das características das responsabilidades que a empresa assumiu para com os 

seus clientes.  

 

2.2.2. Aplicação de ALM 

 

Antes de implementar um processo de ALM, uma seguradora de vida deve concluir um 

processo de planeamento estratégico que inclui três fases distintas: análise de situação em 

que encontra, formulação de estratégia e implementação (Lamm-Tennant, 1989). 

O primeiro passo do método tradicional de ALM deve passar por um estudo da estrutura 

e dimensão das responsabilidades bem como o seu grau de exigência e dos principais grupos 
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de ativos a considerar. Após obter esta noção, cada empresa deve definir uma estratégia de 

afetação e atribuir limites à sua atividade. De uma forma muito simplista, a seguradora deve 

olhar para o lado dos passivos e dos seus ativos e organizá-los estrategicamente de acordo 

com critérios pré-definidos. Este processo deve ser monitorizado e controlado por forma a 

obter os objetivos de retorno e liquidez mantendo sempre os níveis de risco dentro dos 

limites definidos. 

Lamm-Tennant (1989) argumenta que existem quatro modos operacionais para integrar 

o processo de ALM na estratégia de investimento. O primeiro modo seria a utilização de 

ALM independentemente de análise económica. A segunda categoria dependente da análise 

económica, ou seja, nos casos em que a implementação do processo de ALM depende de 

certas previsões económicas. A terceira seria quando a utilização desta encontra limitações 

regulamentares. Por fim, temos a não utilização das técnicas de ALM. 

De acordo com a Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de novembro, as empresas 

de seguros devem apresentar um estrutura organizacional forte que permita a implementação 

de sistemas de gestão de riscos e de controlo interno no sentido de assegurar que a gestão e 

o controlo das operações sejam efetuados de uma forma prudente com perfeita noção dos 

riscos a que se encontram sujeitas. 

São várias as técnicas utilizadas pelas companhias para gerir os diferentes riscos 

provenientes da gestão de ativos e passivos, com destaque para os riscos de liquidez e de taxa 

de juro. Algumas estratégias usadas são cash flow matching e duration matching.  

Relativamente ao cash flow matching, é uma estratégia usada com o objetivo de permitir o 

match dos cash flows dos ativos e dos passivos. ALM permite assim estimar os valores do 

passivo e proceder ao matching dos ativos em termos de cash-flows e de maturidades 

(Kocherlakota, Rosenbloom, & Shiu, 1988). Uma limitação a esta estratégia é o facto de que 

nem sempre é possível encontrar ativos que tenham a mesma maturidade que os passivos 

correspondentes. Por outro lado, também pode acontecer que esses cash flows não sejam 

coincidentes. Para além destas limitações, acresce ainda o facto de nem sempre ser possível 

determinar ao certo o valor desses fluxos já que estão sujeitos a outros fatores tais como a 

taxa de juro. 
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Esta estratégia tem como principal objetivo minimizar as diferenças entre cash flows de 

ativos e passivos, contudo, na realidade é praticamente impossível conseguir um alinhamento 

perfeito, mas sim próximo. 

A duração é usada para atingir a imunização da carteira, ou seja, se relativamente a um 

dado risco, neste caso o da taxa de juro, alterações dessa varável não causem qualquer 

impacto no valor da carteira. Nesta estratégia, se não houver match entre os cash flows dos 

ativos e passivos, deve-se tentar aproximar a duração dos ativos às dos passivos. Com esta 

técnica, o objetivo é emparelhar a duração dos ativos da duração dos passivos por forma a 

que as alterações nas taxas de juros afetem de igual forma os dois lados (Lamm-Tennant, 

1989). 

Tal como a anterior, esta também apresenta algumas limitações, tais como a incapacidade 

de equilibrar constantemente os ativos para garantir que a duração do ativo corresponde 

exatamente à duração do passivo. 

A partir destes técnicas são definidas medidas no âmbito do alocação de ativos. Assim, a 

estratégia de cash flow matching é a melhor estratégia quando os cash flows do passivo são 

conhecidos com razoável precisão. Isso acontece se se tratar de um plano de pensões de 

benefício definido em que no início já é conhecido o valor do passivo. 

 

2.2.3. Riscos associados 

 

Decorrente da sua atividade as seguradoras estão expostas a vários riscos tais como o 

risco de mortalidade que afeta o preço dos seus produtos, o da taxa de juro, risco de crédito 

e da dívida soberana e a exposição ao risco de uma seguradora é uma função do ativo e do 

passivo (Li, 2010). 

O valor dos ativos que a seguradora tem na sua carteira, está correlacionado com variáveis 

macroeconómicas, tais como o mercado imobiliário, as taxas de juro, o mercado de capitais, 

o mercado cambial, o mercado monetário, e por isso ficam sujeitos ao uma série de riscos, 

Para as seguradoras com passivos de longa duração o risco de taxa de juro é o foco da 

ALM. De facto, as carteiras das seguradoras do “Ramo Vida” estão associadas a ativos com 

rendimento fixo, obrigações, graças à maior certeza relativamente aos seus cash flows. Os 
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efeitos resultantes da instabilidade dos mercados financeiros ou das volatilidades das taxas 

de juro conferem um caráter cada vez mais importante na atividade das seguradoras (SOA, 

2003). Um dos fatores importante para uma boa gestão de ativos e passivos é a medição do 

risco e a sua gestão. 

A gestão da exposição ao risco implica formular e implementar estratégias de ALM.  

Muitas empresas utilizam estas técnicas para gerir a exposição ao risco, estabelecer limites de 

risco e reequilibrar a carteira. 

 

2.2.4. ALM para Fundos de Pensões  

 

No caso da do ramo Vida, a seguradora tem de adquirir ativos de modo a obter o retorno 

desejado para cumprir com as responsabilidades inerentes à sua atividade. Nestas situações, 

o tema da Gestão de Ativos e Passivos ganha especial relevância já que o produto associado 

a estes seguros tem características especificas que se traduzem num pagamento algures no 

futuro.  

Ou seja, a seguradora sabe que poderá ter de pagar o capital coberto ao segurado num 

dado momento. Assim, os passivos são geralmente de longa duração o que significa que as 

empresas irão receber contribuições que podem investir através de estratégias de 

investimento de longo prazo, ou seja, a carteiras de investimentos correspondente seja 

composta por ativos de longa duração. 

Importa ter em conta a capacidade de solvência do fundo, isto é, a capacidade de um 

fundo de pensões conseguir assegurar todos os pagamentos a que se comprometeu no longo 

prazo. Também é necessário ter em conta o rácio entre os ativos e os passivos desse fundo, 

assim, o valor dos passivos em momento algum deve ser superior ao valor dos passivos.  

De acordo com a ASF, o rácio de financiamento relativo à atividade seguradora era de 

108% e as regras estabelecidas pelo Banco de Portugal exigem o financiamento de, pelo 

menos, 100% das responsabilidades com pensões. 

Num plano de contribuição definida interessa aos participantes o que vão receber 

aquando da sua reforma em contrapartida das contribuições entregues ao fundo. Essas 

contribuições devem corresponder a uma parte do salário. A aplicação destes modelos aos 
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fundos de pensões ajuda a definir a política de seleção de ativos com o objetivo de aumentar 

o valor do fundo no longo prazo com os retornos obtidos procurando diminuir os riscos de 

curto e longo prazo.  

O modelo ALM representa nesta área um instrumento essencial para que um fundo de 

pensões cumpra a sua obrigação de pagar os benefícios e garanta um determinado rácio de 

financiamento, que tem um valor mínimo definido pelo supervisor. A ausência ou a má 

execução destas práticas pode levar a falência do sistema de pensões. 

Tal como já foi referido a gestão da ALM deve seguir alguns princípios relacionados 

fundamentalmente com a identificação dos riscos e o seu impacto no valor do fundo e 

aprender a geri-los de forma eficiente, com um conjunto de procedimentos bem definidos e 

assegurar que a estrutura de investimento está ajustada aos riscos. Um fundo tem como 

objetivo maximizar os retornos. Por outro lado, as decisões da ALM devem também ter e 

conta as restrições impostas pelo supervisor. Assim, ao aplicar uma análise ALM, deve ser 

feita um estudo dos objetivos, restrições e condições da carteira a aplicar (Boender, Dert, 

Heemskerk, & Hoek, 2008). 

Estas decisões não afetam apenas a sociedade gestora, mas sim todas as partes envolvidas. 

Os participantes ativos devem-se preocupar com a contribuição feita ao longo do tempo e 

da pensão que irão receber. Se numa dada altura o rácio de financiamento for inferior a um 

dado nível, o associado pode ser chamado a compensar esse diferencial. Por outro lado, se o 

fundo estiver a apresentar bons resultados, o associado pode também receber essa diferença. 

Por fim, a entidade supervisora é também umas das principais interessadas no controlo das 

decisões. 

No seu trabalho, Bogentoft, Romeijn, and Uryasev (2001) realizaram uma aplicação do 

método ALM para um fundo de pensões que capta prémios de associados ou participantes 

ativos, realiza investimentos e pagamentos a pensionistas na situação de recebimento. A 

estratégia de gestão de ativo deve ser tal que em cada momento estes excedam os passivos e 

por isso deve ser feita uma gestão adequada dessas aplicações.  

 Também Smink and van der Meer (1997) realizaram um estudo em seguradoras do ramo 

vida onde se pretendia perceber o envolvimento das organizações com o método ALM. Os 

resultados obtidos foram baseados numa pesquisa internacional feita em empresas de seis 

países: França, Alemanha, Japão, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. Estes países em 
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conjunto geravam cerca de 70% do rendimento mundial dos prémios em seguros de vida. 

Ao todo foram inquiridas 287 empresas e a maioria delas afirmava ter uma política 

formalizada de ALM e as equipas dedicadas a esta eram formadas por elementos do atuariado   

e da área financeira. A maioria dos inquiridos indicou que o sucesso da sua política de ALM 

está, pelo menos, próximo do desejado.   

Relativamente às estratégias e técnicas mais usadas é de salientar as projeções de cash flows 

e a medição do desempenho do investimento. O matcing de cash flows, a segmentação e a 

análise da duração da taxa de juro são técnicas também usadas. Para essas empresas, os riscos 

de crédito, os investimentos em capital e imobiliário e o risco da taxa de juro são classificados 

como importantes e os riscos cambiais são os menos relevantes.  

Através do seu trabalho foi possível concluir a tomada de consciência de que as empresas 

enfrentam cada vez mais riscos financeiros e que tem de gerir esses riscos de forma 

estruturada. Assim, a maioria das empresas considera-se bem-sucedida ou quase bem-

sucedida na concretização da sua desejada política de ALM.  

 

 

2.2.5. Estudo da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

(2012) 

 

Devido à crescente relevância desta matéria na atualidade a ASF considerou pertinente a 

recolha de informação sobre as práticas de ALM adotadas pelas empresas de seguros que se 

encontram sobre a sua supervisão e identificar possíveis falhas ou melhorias a corrigir. 

Procurou recolher informação sobre a composição da estrutura operacional que serve de 

suporte às atividades de ALM, o grau de sofisticação das técnicas aplicadas bem como as 

conclusões retiradas deste exercício para a definição de estratégias de negócio e nas tomadas 

de decisão. Este estudo foi respondido por 39 empresas das quais 18 exploram 

exclusivamente os ramos Não Vida, 14, o ramo Vida e as restantes são consideradas mistas. 

Das 43 empresas supervisionadas pela ASF, apenas 4 não realizam análises de ALM devido 

à natureza do seu negócio e por isso não estão contempladas neste questionário. 

Assim, foi possível concluir que mais de dois terços das empresas de seguros já tem 

formalizadas práticas de ALM há pelo menos 3 anos. Relativamente às empresas do ramo 

Vida, cerca de 79% assumem que a aplicação de análises de ALM é feita em pelo menos 90% 
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das carteiras de passivos e respetivos ativos. Nos casos em que essa cobertura não é tão alta 

deve-se essencialmente ao facto de não existir risco de ALM. Grande parte das empresas 

consideraram relevante que essa análise seja feita com regularidade, seja por períodos 

mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.  

A informação recolhida veio salientar ainda mais a importância de ALM no sentido de 

analisar com frequência a rendibilidade, a liquidez, a medição dos riscos, e a definição ou 

revisão da política de investimentos.  Quase metade das seguradoras inquiridas dispõe de um 

documento formal onde são especificados os princípios e objetivos relativos à sua política 

de ALM. Aproximadamente 70% dos operadores, detém um comité constituído 

formalmente, com competências na área do ALM.  

Esse comité é normalmente composto por órgãos de administração que desempenham 

um papel mais relevante na definição dos princípios sobre a política de gestão de ativos e 

passivos e dos objetivos financeiros a atingir para efeitos de otimização dos resultados de 

ALM. Outras áreas mais técnicas como a de atuariado, investimentos ou de risco tem um 

maior intervenção nas fases mais operacionais como a de interpretação e validação dos 

resultados obtidos. 

Alguns dos fatores de risco associados aos ativos e reconhecidos pelas empresas do ramo 

Vida, são claramente o da taxa de juro devido à sua ligação aos exercícios de ALM, mas 

também outros conjuntos de risco como o de crédito e da dívida soberana. Pela ótica dos 

passivos também é considerado que as flutuações na taxa de juro representam o principal 

risco, conjuntamente ao risco de resgate ou descontinuidade.  

Relativamente às técnicas que são aplicadas no contexto de uma análise de ALM, 

constatou-se que o cálculo da duração é um método mais usado para esse efeito assim como 

o cash-flow matching. Para além destes, a determinação do Value at Risk (VaR) e o estudo de 

cenários tendo em conta a evolução simultânea de dois ou mais fatores de risco também são 

usados, contudo com menor peso. 

Em mais de 60% das empresas inquiridas afirmaram proceder em conformidade com os 

resultados de ALM e realizar o acompanhamento das ações de gestão. Esse processo de 

divulgação de resultados é feito através da elaboração de relatórios periódicos observando-

se, no entanto, alguma variabilidade na frequência dos mesmos. Para além deste também são 

realizadas reuniões periódicas mensais ou trimestrais. Esses resultados são partilhados, na 
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maioria dos casos, com os órgãos de administração e o atuário responsável bem como a 

direção de investimentos e a direção financeira. 

As análises de ALM são de facto uma ferramenta fundamental na definição da política de 

investimentos, no sentido de responder às necessidades do passivo. Assim, grande parte das 

seguradoras Vida considerou que os resultados das análises de ALM têm um impacto 

significativo na definição e revisão da política de investimentos. Também se observou que 

estes resultados têm um grau de importância elevado para o sistema de gestão de riscos. 

De um modo geral, este estudo permitiu concluir a importância do recurso a práticas de 

ALM especialmente no ramo Vida sendo uma importante ferramenta para a definição de 

política de investimento de uma seguradora. 
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3. Real Vida Seguros 

Neste capítulo é apresentado a história da empresa na qual foi realizado o estágio bem 

como a descrição dos produtos geridos pela Real Vida e o seu enquadramento na revisão da 

literatura. 

 

3.1. História da Empresa  

Em 1988, no âmbito de um projeto iniciado em finais desse ano, um grupo de acionistas 

da zona norte fundou a Real Seguros, S.A. com sede na cidade do Porto com o objetivo de 

iniciar a sua atividade na área seguradora particularmente nos Ramos Reais, ou seja, nos 

ramos não-vida. 

Cerca de um ano mais tarde e no sentido de alargar a esfera de atividade para os seguros 

de vida e os produtos de capitalização e aumentar a sua posição no mercado, nasce a Real 

Vida Seguros, S.A. detida totalmente pela Real Seguros, S.A. 

Porém, em 1999, a Real Seguros, S.A. alterou a sua designação para BPN Seguros de Vida, 

S.A., passando a ser detida por maioria qualificada pelo BPN- Banco Português de Negócios. 

Já no final de 2003, foi novamente alterada a designação, desta vez para Real Vida Seguros, 

S.A., para assim firmar uma única marca e solidificar a sua imagem. 

Contudo, devido a um processo de nacionalização iniciado em 2008, a Real Seguros e a 

Real Vida Seguros passaram a pertencer a grupos económicos distintos. Assim, a Real Vida 

Seguros, S.A., que pertencia ao grupo BPN a 100%, passou a ter a natureza de sociedade 

anónima de capitais exclusivamente públicos. 

A empresa foi adquirida pela Patris Investimentos em setembro de 2013 passando a fazer 

parte de um grupo financeiro especializado nas áreas de gestão de ativos, gestão de poupança, 

investimentos e corretagem. A seguradora distinguia-se por ser totalmente nacional, 

independente e sólida, desenvolvendo soluções e produtos de investimento, poupança, 

reforma e proteção. Esta aquisição fez com que a Real Vida reforçasse a sua presença em 

soluções de investimento e poupança. 
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Em dezembro de 2016, a Real Vida Seguros, S.A. concluiu o processo de aquisição de 

96.49% do capital social e direitos de voto do Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos 

de Pensões S.A., assim como a totalidade do capital social do Finibanco Vida S.A. 

Em dezembro de 2017, a Real Vida Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, 

S.A. foi incorporada na Real Vida Seguros através da aquisição total do capital social e direitos 

de voto, passando a segunda a ser a nova entidade gestora de fundos de pensões. Com todos 

os processos de aquisição, a Real Vida ganhou quota de mercado, mais negócios, com uma 

carteira de ativos mais diversificada e com níveis de solvência satisfatórios. 

A Real Vida atualmente tem como principal missão “Garantir a segurança de pessoas e 

bens através de soluções de excelência geradoras de confiança, proteção e valor para 

Acionistas, Colaboradores e Clientes, sempre orientados por princípios de desenvolvimento 

sustentável, de forma a promover a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da Sociedade 

em geral.” Alguns valores defendidos pela empresa são a satisfação do cliente, inovação e 

melhoria continua, credibilidade, rigor e profissionalismo, valorização das pessoas e espírito 

de equipa (RVS, 2019). 

 

3.2. A atividade da Real Vida 
 

A Real Vida como já foi dito apresenta hoje um foco no “Ramo Vida”. Neste ramo, a 

empresa comercializa seguros de saúde, seguros de Acidentes Pessoais, Seguros Financeiros, 

tanto aqueles com capital garantido (seguros de capitalização) como em produtos com mais 

risco (seguros Unit Linked) e Soluções de aforro, com especial enfoque na reforma e pensões. 

Os Unit Linked, ou seguros ligados a fundos de investimento são seguros de vida de capital 

variável no qual o valor a receber pelo beneficiário depende de um valor de referência 

constituído por unidades de participação. Os seguros ligados a fundos de investimento são 

classificados como instrumentos de captação de aforro estruturado (ICAE). 

Como gestora de fundos de pensões, as empresas detêm 16 fundos de pensões divididos 

entre abertos e fechados. Em relação aos fundos Abertos, passo a listar: Real Reforma Jovem 

criado em setembro de 2008 e é comercializado em parceria com outros 3 fundos com 

diferentes perfis de investimento, Fundo de Pensões Real Reforma Ativa, o Fundo de 

Pensões Real Reforma Sénior e o Fundo de Pensões Real Reforma Garantida. Cada um 
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destes fundos é composto por Ações, Obrigações, imobiliário e liquidez em proporções de 

acordo com cada perfil. 

O Real Reforma Jovem é caracterizado por uma forma de remuneração de capitalização 

e é destinado a investidores com elevada tolerância ao risco ou longo prazo de investimento. 

O Real Reforma Ativa é especialmente orientado para investidores com perfil de moderada 

tolerância ao risco ou médio prazo de investimento. O Real Reforma Sénior foi criado para 

investidores com reduzida tolerância ao risco ou curto prazo de investimento. Por fim, o 

Real Reforma Garantida tem como destino o mesmo tipo de investidor que o Real Reforma 

Sénior apenas com diferença na composição dos investimentos.  

O objetivo de cada um destes Fundos é financiar planos de reforma a médio e longo 

prazo, associado a uma diversidade do risco de investimento e a benefícios fiscais. A 

composição do património do fundo tem em conta os objetivos e as finalidades a atingir no 

que diz respeito aos níveis adequados de rendibilidade e liquidez das respetivas aplicações 

financeiras, tendo em conta a natureza e a exigibilidade dos benefícios prometidos, 

assegurando, nomeadamente, a adequada diversificação e dispersão de riscos e a seleção 

criteriosa das aplicações em função do risco. 

FP's Abertos Performance 

  YTD 2019 5 anos 

Real Reforma Jovem 19,33% 21,72% 

Real Reforma Ativa 7,58% 5,96% 

Real Reforma Sénior 8,05% 10,85% 

Real Reforma Garantida 5,23% 9,66% 
Tabela 3 - Rentabilidade Fundos Pensões Abertos (RVS), dez 2019 

Relativamente à performance de cada um dos fundos (tabela 3) é possível concluir que o 

Real Reforma Jovem é aquele que apresenta maior rentabilidade no ano de 2019 e o Real 

Reforma Garantida apresenta o valor mais baixo. Esta diferença está obviamente relacionada 

com o tipo de títulos que compões cada uma das carteiras. A expressão YTD ("Year to 

Date”) representa a rendibilidade líquida desde o início do ano até 31/12/2019. 

O património do fundo é constituído por valores mobiliários, participações em OIC, 

instrumentos representativos de dívida de curto prazo, depósitos bancários e outros ativos 

de natureza monetária de acordo com limites pré-definidos. O Fundo Real Previdência 

Empresas é orientado para investidores com perfil de moderada tolerância ao risco ou médio 



26 
 

prazo de investimento e diferencia-se dos anteriores por ser de adesão coletiva e não 

individual. Neste momento as únicas empresas que participam deste fundo são a SATA e a 

Lotaçor. 

Para além dos fundos acima descritos existem ainda mais 3: Fundo de Pensões Aberto 

Optimize Capital Pensões Ações de Adesão Coletiva ou Individual que é caracterizada pela 

maior exposição a ações e para investidores com maior tolerância ao risco; Fundo de Pensões 

Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado, produto com exposição equilibrada entra 

ações e obrigações feito para investidores com moderada tolerância ao risco; Fundo de 

Pensões Aberto Optimize Capital Pensões Moderado composta essencialmente por 

obrigações,  para investidores com reduzida tolerância ao risco. 

Relativamente aos Fundos fechados geridos pela Real Vida, estes dividem-se em benefício 

definido e contribuição definida. Assim, como benefício definido existe o Fundo Pensões do 

Papel do Prado BD, Fundo Pensões Banif BD, FP Açoreana Seguros BD e Fundo Pensões 

Eletricidade Açores. Os de contribuição definida são o Fundo Pensões Papel do Prado CD, 

Fundo Pensões BANIF CD e FP Açoreana Seguros CD. 

Cada um destes fundos diz respeito a um grupo composto por participantes com ligações 

entre si, feito especificamente de acordo com as preferências de cada associado que neste 

caso são empresas.  

Da mesma forma que cada uma destas empresas pode subscrever um fundo fechado, a 

Real Vida tem o seu próprio fundo de pensões fechado - Fundo de Pensões Real Vida. Este 

fundo em específico era composto a 31 de dezembro de 2019 por cerca de 71% em 

obrigações, 13% em ações, 16% em liquidez. Tal como qualquer outro fundo fechado, o 

Fundo de Pensões Real Vida capta contribuições feitas pelo participante que é a própria 

empresa em nome de cada associado que são os trabalhadores. No fim do contrato, cada 

associado irá ter direito ao recebimento desse complementar de reforma. 

Outra modalidade de produto financeiro são os Unit Linked BIG Alocação sob a forma 

de contrato de seguro ligado a fundos de pensões adequado para investidores com tolerância 

ao risco. Estes contratos de seguro representam instrumentos de captação de aforro 

estruturado (ICAE) e permitem realizar uma aplicação financeira das poupanças. Essa 

aplicação é feita tendo em conta o horizonte de investimento recomendado com as 
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necessidades de liquidez e adotar uma gestão de riscos que alinhe o risco da carteira com o 

perfil de cada tomador.  

Mais uma vez, estão disponíveis várias alternativas destes contratos tendo em conta o 

horizonte temporal, o grau de volatilidade e a composição da carteira (entre ações, obrigações 

e liquidez). 
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4. Estágio Curricular  
 

Tal como já foi referido, o estágio que está na base deste relatório teve lugar no 

departamento de Gestão de Ativos, Tesouraria e Cobranças enquadrado na Direção 

Financeira na empresa seguradora Real Vida Seguros. De seguida é apresentada uma 

descrição das tarefas e atividades desenvolvidas. 

 

4.1. Atividades Desenvolvidas  
 

Tal como já foi referido, o estágio teve lugar no departamento de Gestão de Ativos, 

Tesouraria e Cobranças e tinha como principais objetivos a monitorização da aplicação de 

reconciliação das contas à ordem com os bancos depositários. Esta monitorização foi feita 

com recurso a um software específico que automaticamente retirava a informação dos 

extratos bancários e também extraía diretamente a informação do programa de registo usado. 

Deste modo, era feita uma reconciliação automática, contudo era necessário vigiar essa 

conciliação e por vezes proceder a alguns ajustes manuais.  

Cada fundo detém uma conta de depósito à ordem individual onde são feitas todas as 

contribuições de associados ou participantes ao longo do mês bem como todas as saídas tais 

como, pagamento de pensões, comissões, impostos, entre outros. De facto, dentro de um 

mesmo fundo existem situações de participantes que ainda estão na situação de fazer 

contribuições enquanto que outros já se encontram na situação de recebimento de pensões. 

Assim, é fundamental que o registo das operações seja controlado visto que todas as 

operações feitas para cada fundo irão logicamente refletir no seu valor total e no valor da sua 

unidade de participação. 

Outra tarefa relacionada ainda com as reconciliações era o acompanhamento dos 

movimentos de compra e venda de ações, obrigações ou unidades de participação e os 

respetivos dividendo ou juros. Como nem sempre o software assume o valor correto por 

questões de tributação ou de valorização é necessário detetar e acompanhar essas 

divergências. Tal como é dito no ponto anterior, cada fundo é composto por uma 

combinação de vários títulos que vão sendo geridos pela empresa e por isso mesmo é 

frequente a compra ou venda de ações e obrigações que depois se traduz no direito ou não 
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a receber dividendos ou juros. Para cada título (ação) estava definido a sua data de pagamento 

do dividendo que só se concretizar-se-ia se esse título fosse mantido em carteira até uma 

determinada data, ou seja, se o título fosse vendido antes dessa determinada data pré-definida 

não havia lugar ao pagamento de dividendos. Por outro lado, se a venda fosse realizada após 

essa data então o fundo tinha direito a receber esse dividendo. Contudo, nem sempre esta 

relação era cumprida e por vezes havia direito ao dividendo e este não era pago. Esta tarefa 

envolvia assim alguma importância já que são esses títulos que constituem as carteiras.  

No caso das obrigações, esse controlo era mais fácil porque na altura da compra das 

mesmas, era logo feita a parametrização das datas de pagamento e da respetiva taxa juro 

contratada, ou seja, era só necessário verificar que esse rendimento tinha sido gerado no 

banco depositário e na aplicação de suporte da empresa. Esse pagamento podia ser trimestral, 

ou semestral, contudo, o mais frequente era o pagamento anual. Se as obrigações fossem 

mantidas até à maturidade era só necessário ter em atenção a data de amortização, contudo, 

a maior parte das obrigações apresentam maturidades superiores a 10 anos. Por outro lado, 

se estas fossem vendidas era necessário calcular o juro equivalente ao período decorrido entre 

o último pagamento de juros e o dia da venda as obrigações. 

No caso das ações, o pagamento de dividendos era parametrizado de acordo com a 

informação recebida por parte dos traders já que este pagamento não é absoluto e pode haver 

alturas em que não haja lugar ao mesmo por parte das emissoras das ações. Deste modo, é 

importante acompanhar cada situação em particular no sentido de verificar se existem 

dividendos a receber e se o valor esperado pela empresa é igual aquele que efetivamente é 

recebido. Nos casos em que havia diferença procedia-se ao apuramento do motivo que podia 

estar relacionada com a taxa de retenção, com a contabilização das unidades ou até em 

diferenças entre moedas, ou seja, o dividendo era originado numa moeda, mas o seu 

pagamento era feito numa moeda diferente. De seguida era necessário fazer essa correção 

para conciliar a operação de forma correta. 

Paralelamente também era pretendido a elaboração de dossiers trimestrais das 

reconciliações bancárias das contas de depósitos à ordem e títulos e da manutenção e 

organização do arquivo relacionado com as reconciliações bancárias e operações diárias. Esta 

atividade permitia organizar e controlar todo o processo anterior descrito por forma a manter 

essa verificação em dia para também facilitar as respetivas correções no imediato. 
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Relativamente aos fundos de pensões e carteiras de investimento, era feita a extração e 

envio de informação diário das carteiras que compõe cada fundo para os traders e outros 

interessados tais como bancos ou outros departamentos da empresa. No caso das carteiras 

de investimento geridas pela Real Vida do Banco BIG referidos no ponto 3.2., era extraído 

um mapa diário com a composição da carteira, o juro decorrido, os impostos e as mais-valias. 

De seguida era enviado para o Banco BIG para que eles pudessem tomar conhecimento e 

agir em conformidade.  

Era também extraído de igual modo a composição de carteiras, mas desta vez para as 

carteiras da Real Vida ICAES. Para estas carteiras, a informação é tratada dentro da empresa. 

Por último, era extraído um mapa com as informações relativas a composição das carteiras 

dos fundos de pensões tal como nos casos anteriores e também um mapa com toda as 

informações de cada título que naquele momento constituíam a carteira. Por fim, era feita 

uma comparação entre os valores apurados pelo mapa com a composição das carteiras 

extraído anteriormente e outro mapa já tratado no sentido de verificar a não ocorrência de 

diferenças. 

Relativamente ainda aos fundos e carteiras de investimento tratou-se também do envio e 

extração das tesourarias diárias para cada grande grupo de carteiras: RVI ICAES, BIG ICAES 

e Fundos de Pensões. Esta tarefa tinha como principal objetivo avisar as entidades de direito 

de como a tesouraria iria ser afetada no período de 14 dias após o dia em que estava a ser 

enviada. Deste modo, se por algum motivo o saldo da tesouraria para qualquer rubrica 

estivesse negativo e fosse necessário realizar liquidez haveria tempo para o fazer com alguma 

antecedência. Normalmente, esse ajuste era feito com mais frequência nos fundos de pensões 

via operações cambiais já que cada fundo detinha um depósito não só em euros (EUR) mas 

também em outras moedas. 

Relativamente aos BIG e RVI ICAES, diariamente era verificado se existia ou não 

subscrições ou resgates para essas carteiras e era feito o seu lançamento. Uma subscrição 

seria tal como o nome indica uma adesão a um produto financeiro por parte de um particular 

ou, no caso oposto, um resgate seria quando a subscrição era anulada e o cliente reavia o 

investimento. Quer uma situação quer outra apenas poderia ser feita após o fecho da carteira 

do dia anterior para que assim fossem apurados os valores das unidades de participação. 

Esses valores, que nada mais são do que o preço a pagar por cada unidade, iriam influenciar 

a quantidade de unidades a subscrever ou por outro lado, o valor a receber na altura do 
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resgate. Esta tarefa do fecho das carteiras diário era crucial pois só assim é que se podiam 

efetuar operações de subscrição e resgate ou registar qualquer outra operação. De facto, todas 

as operações feitas deviam ser lançadas no próprio dia para serem valorizadas à unidade de 

participação correta.  

Devido ao seu carater fortemente social e com grande peso na economia, é essencial uma 

grande regulamentação. Assim, após todos os processos já descritos, e após obter a cotação 

dos fechos quer dos fundos quer das carteiras era feito o envio da informação para as 

entidades competentes. Relativamente aos produtos do BIG, diariamente era enviado para a 

CMVM o valor das unidades de participação do dia anterior. Já no caso dos fundos de 

pensões era enviado a mesma informação relativa apenas aos fundos abertos para a APFIPP. 

Assim, a Real Vida Seguros é regulada por três entidades destintas de supervisão: a APFIPP, 

CMVM e ASF que garantem o cumprimento de todos os regulamentos e a boa gestão desta 

atividade o que demonstra a importância deste setor. 

Todas estas tarefas apresentavam uma frequência diária e o principal objetivo destas era 

adquirir conhecimentos de operações financeiras de forma a compreender as reconciliações 

bancárias e agir sobre as divergências detetadas. Para alem disso, passava por planear e 

organizar os dossiers das reconciliações bancárias das contas de depositário (títulos e 

depósitos à ordem). Para além destas atividades já predestinadas, foram realizadas muitas 

outras tais como o fecho de todas as carteiras já referidas e controlo das cotações diariamente 

dos fundos de pensões. Outras atividades mais pontuais foram também desenvolvidas, mas 

que não se encontram diretamente ligadas ao tema. 

 

4.2. Práticas de ALM na Real Vida Seguros 
 

A política de investimentos é o instrumento que define os investimentos de uma carteira 

de modo a atingir os seus objetivos de rentabilidade e risco. Dessa forma, são definidos 

objetivos para a composição dos ativos em carteira. Porém, numa seguradora, a definição 

dessa política está obviamente condicionada pelo contexto macroeconómico, mas está 

substancialmente dependente do tipo de responsabilidades que a seguradora assumiu perante 

os seus clientes. 
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Tal como já foi referido, o principal grupo de ativos detidos pela Real Vida Seguros são 

essencialmente obrigações soberanas com um rendimento fixo devido ao seu menor grau de 

incerteza. Contudo, também detém ações com maior rentabilidade, mas maior incerteza.  

No caso da Real Vida, a prática de ALM é ainda muito simplista. No que diz respeito aos 

passivos, estes são divididos em grupos tendo em conta a duração e a sua rentabilidade. Deste 

modo, as várias carteiras são agrupadas entre elas tendo em conta esses dois critérios. Com 

este processo é possível obter cerca de 6 grupos de carteiras que partilham a mesma duração 

e rentabilidade. Do lado dos ativos é feito uma análise semelhante categorizando cada ativo 

de acordo com as duas características acima referidas. Esta análise é feita pelo departamento 

de Gestão de Ativos. 

Depois de feita essa análise, é decidido como os ativos devem ser alocados aos passivos 

de modo a obter o melhor matching possível. Como a análise dos passivos já está previamente 

feita, depois é só alocar os ativos sendo este um processo quase automático já que ao serem 

determinadas as suas características referidas anteriormente, o ativo em causa só pode fazer 

matching com um dos grupos de carteiras.  

A escolha dos ativos é feita de acordo com alguns critérios tais como a remuneração 

estimada, por motivos de diversificação ou por questões de maturidade. Porém também é 

obviamente tido em conta o risco associado a cada título e se se encontra dentro dos limites 

definidos. Contudo, nem sempre esta estratégia é cumprida ou os títulos não são mantidos 

até à sua maturidade. 
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5. Análise de um Fundo de Pensões fechado 
 

Neste capítulo será feita uma breve análise do Fundo de Pensões fechado da empresa, 

com base em informação recolhida durante o estágio e no Relatório de Conta de 2019. Foi 

criado em janeiro de 2012 e é um fundo fechado, exclusivamente destinado aos funcionários 

da empresa Real Vida Seguros. Em 2017/2018 passou a ser valorizado por unidades de 

participação. No gráfico abaixo é possível verificar a evolução da unidade de participação ao 

longo dos últimos 3 anos, sendo que no início esta era de aproximadamente 5,73 foi 

aumentando até 6,37 em 31 de dezembro de 2019. 

 

 

Gráfico 1 - Evolução da Unidade de participação, RVS 

 

O património deste fundo diz exclusivamente respeito ao financiamento do plano de 

pensões associado e enquadra-se no tipo de contribuição definida de natureza contributiva 

cujo financiamento fica a cargo do associado. Neste caso, o associado é a Real Vida Seguros, 

S.A. Os participantes são os colaboradores do associado ativos aos serviços que foram 

admitidos na atividade seguradora antes de 22 de junho de 1995.  No caso dos participantes 

que acabem o vínculo com o Associado do Fundo, é facultada a possibilidade de transferirem 

o valor a que têm direito para outro fundo de pensões. Quanto à caracterização dos 

participantes do fundo, atualmente possui 104 participantes e em 31 de dezembro de 2019 

não se encontrava a pagar pensões a nenhum beneficiário.  

O associado atribui à sociedade gestora, a gestão de fundo nos termos do contrato 

definido. Por seu lado, a entidade gestora compromete-se a assegurar a gestão regular do 

fundo, assumindo as funções de administração e gestão do património deste em nome do 
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associado, dos participantes e dos beneficiários. Assim, a entidade gestora fica encarregue de 

negociar valores mobiliários ou imobiliários, efetuar depósitos bancários no banco 

depositário e praticar todos os atos que estejam relacionados com o seu património. 

Através da sua política de investimentos, compete à sociedade gestora a seleção dos 

valores que devem constituir o fundo, proceder a avaliação das responsabilidades, proceder, 

obviamente, às cobranças das contribuições previstas e aos pagamentos devidos aos 

beneficiários. 

O objetivo da sua política de investimentos é obter uma determinada rendibilidade anual de 

referência. Esta política é levada a cabo segundo critérios de prudência que privilegiam um 

equilíbrio entre rendibilidade, segurança e liquidez. A aplicação dos ativos do fundo é 

cumprida segundo critérios de diversificação e dispersão.  

A composição da carteira do Fundo deverá obedecer à legislação em vigor e por isso são 

definidos os limites. Na tabela seguinte é possível verificar o peso pré-definido para cada 

rubrica. 

 

Tabela 4 - Limites gerais, RVS 2011 

Na rubrica das obrigações estão incluídas todas as subclasses desta. As ações incluem as 

unidades de participação em fundos de investimento mobiliário constituídos 

maioritariamente por ações. Nos imóveis de investimento direto estão incluídas as aplicações 

em terrenos e edifícios, crédito decorrente de empréstimos hipotecários e ações em 

sociedades imobiliárias. Por outro lado, o investimento indireto inclui unidades de 

participação em fundos de investimento imobiliário, em fundos de fundos de investimento 

imobiliário ou de outros organismos de investimento coletivo que incitam maioritariamente 

em ativos imobiliários. 
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Os ativos detidos poderão ser expressos em euros ou em diferentes moedas desde que 

não ultrapassem os 30% do valor global do fundo. O fundo poderá também utilizar 

instrumentos financeiros derivados para a cobertura de risco e para a prossecução de outros 

objetivos e da adequada gestão prudente. Os riscos a cobrir poderão ser o risco da taxa de 

juro, o risco de crédito, o risco cambial e acionista. O risco acionista deve ser entendido 

como o risco da variação da cotação das ações que compõe a carteira do fundo que depende 

do crescimento económico, da evolução dos mercados e da taxa de juro. Outro risco está 

associado à variação que depende da evolução do negócio das empresas e do setor onde se 

inserem. Os derivados usados poderão incluir contratos a prazo, futuros, opções, swaps, entre 

outros. 

Em dezembro de 2019, este fundo era composto pelos seguintes ativos: 70,44% em 

obrigações, 13,17% em ações e 16,39% em liquidez tal como mostra o gráfico abaixo.  

Analisando o gráfico é possível concluir que o fundo tem uma elevada percentagem investida 

em obrigações e uma percentagem relativamente baixa em ações e liquidez, assim percebe-

se que este fundo está mais preocupado em minimizar os riscos do que em maximizar os 

rendimentos. Relativamente à política de investimento, a maior parte do fundo é investida 

em instrumentos de taxas de juro na zona euro. Assim, o risco cambial a que fica exposto é 

muito baixo. 

 

Gráfico 2 - Composição da carteira em dezembro de 2019 
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Constituem receitas do fundo, as contribuições em dinheiro, valores mobiliário ou 

património imobiliário efetuados pelo associado; os rendimentos das aplicações que integram 

o património do fundo; e produto da venda e reembolsos de aplicações do fundo.  

Do lado das despesas surgem as pensões e capitais pagos aos beneficiários do fundo; os 

encargos que recaiam sobre os valores de que constituem o património; as comissões de 

gestão e de depósito; os valores despendidos na compra de aplicações para o fundo; os 

encargos  despendidos na compra e gestão de ativos; e a devolução ao associado ao excesso 

do património do fundo caso exista  e seja autorizado. 

A entidade gestora é também responsável pela elaboração do plano técnico atuarial e 

financeiro com o objetivo de determinar o nível de financiamento e as contribuições anuais 

de modo a garantir o cumprimento dos planos de pensões. No fim do ano deve ser feita uma 

avaliação das responsabilidades do fundo em função do plano de pensões para assim 

contratar o montante das contribuições do ano seguinte.  

 

Tabela 5 - Performance do Fundo, RVS 2019 

 

Embora o modelo ALM utilizado por este fundo não seja público, por se tratar de um 

plano de contribuição definida a alocação dos ativos é feita tendo em conta a maximização 

da rendibilidade associado a uma gestão prudencial. do risco.  
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Conclusões e Considerações finais  
 

Neste último capítulo serão apresentadas as principais conclusões retiradas após a 

realização do estágio curricular e respetivo relatório sobre a gestão de Ativos e Passivos no 

Ramo Vida e Fundos de Pensões. 

Relativamente ao estágio curricular, que teve lugar na seguradora Real Vida Seguros, a 

principal conclusão a retirar foi a importância da aplicação em contexto real de trabalho de 

alguns conhecimentos obtidos na minha formação mais especificamente no Mestrado. Para 

além disso, permitiu-me explorar uma área muito específica e com bastantes particularidades 

que até então não tinha grande conhecimento. Permitiu assim entrar em contacto com novos 

conceitos e temáticas relevantes e importantes para a minha experiência.  

De facto, o setor segurador em Portugal é de enorme relevância, devido ao seu carater 

social e económico através da sua atividade seguradora normal, mas também graças ao seu 

forte contributo como investidor institucional.  

Dentro deste setor, o ramo mais forte é o ramo Não Vida, contudo o ramo Vida 

apresenta-se como o mais rentável sendo este o foco do trabalho e do estágio. No que 

respeita as seguradoras a operar em Portugal, confirmou-se que a Real Vida ocupava em 2019 

o 19º lugar do ranking que mede a produção anual de Seguro direto com uma quota de 

mercado de aproximadamente 1%. O mesmo ranking é liderado pela seguradora Fidelidade. 

Se apenas se contemplar o ramo Vida, verifica-se que a empresa ocupa o 11º lugar com uma 

quota de 1,4% em 2019. 

Ao estudar a literatura sobre a matéria foi possível concluir que a Gestão de Ativos e 

Passivos se tornou num instrumento essencial para que uma sociedade gestora de fundos de 

pensões pudesse amenizar os riscos e maximizar os seus retornos. Ao longo do tempo foram 

surgindo novos riscos e assim o problema de otimização dos fundos de pensões aumentava 

de complexidade. Foram então desenvolvidos modelos mais sofisticados para incorporar 

todos os fatores e para realizar uma análise de ALM o mais correta possível.  

As análises de ALM representam uma ferramenta fundamental na definição da política de 

investimentos e os resultados das análises de ALM têm um impacto significativo na definição 
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e revisão dessa política. Também se observou que estes resultados têm um grau de 

importância elevado para o sistema de gestão de riscos. 

De uma forma geral foi possível concluir que o ALM é de facto uma ferramenta crucial 

tipicamente para o setor segurador usado para a obtenção dos objetivos tendo em conta um 

conjunto variado de fatores sendo mais preponderante para as empresas que operam no 

“Ramo Vida” devido ao caracter de longo prazo dos seus passivos. 

A abordagem utilizada para a ALM deve ter em conta se se trata de um plano de pensões 

de benefício definido ou de contribuição definida. Para um plano de benefício definido, o 

objetivo da ALM geralmente é a correspondência de ativos e passivos, cash flow matching. Ou 

seja, nestes casos, a sociedade já tem calculado o valor das responsabilidades a pagar no 

futuro e apenas tem de garantir que estas são correspondidas através dos seus ativos. 

Relativamente à prática de ALM adotada pela Real Vida, foi possível verificar que é 

maioritariamente usada nas carteiras de fundos para monitorizar as responsabilidades com 

benefícios prometidos e assim, as principais técnicas usadas pela empresa são o Cash flow 

macthing e mactching de Duração. 

De facto, tendo em conta a complexidade da maioria dos modelos ALM e pelo facto de 

não ter total acesso aos dados essenciais não foi viável a realização de uma aplicação de um 

desses modelos a um fundo de pensões como seria desejado. Assim, uma sugestão para 

futuros trabalhos passaria por realizar uma aplicação de um modelo ALM já existente a uma 

carteira. 

Para concluir, podemos verificar que existe uma grande necessidade de adaptação dos 

modelos de ALM graças à maior instabilidade dos mercados e do surgimento de novos e 

diferentes riscos e por isso seria também importante o desenvolvimento de novos modelos 

que contemplassem essas novas realidades. 
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