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2. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O ano 2016 foi um ano de franco crescimento global da Real Vida Seguros e fica marcado pelo 

incremento absolutamente notável da actividade comercial da Real Vida, assim como do seu volume 

de activos e dos seus capitais próprios. A Companhia conseguiu, assim, em 2016, aliar um forte 

crescimento do seu volume de negócios a um expressivo reforço dos seus capitais próprios, obtendo 

ainda resultados líquidos superiores a 900 mi euros. 

 

O crescimento da actividade da Real Vida deveu-se, fundamentalmente, à conjugação de dois factores: 

1) um fortíssimo crescimento orgânico, com a Produção Nova Anualizada e Prémios Únicos de Vida 

Risco, Acidentes e Saúde a quase dobrar o valor do ano anterior; 2) um crescimento muito relevante 

por aquisições, através da compra de 100% da Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A. e 

de 96,49% da Banif Pensões-Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.. Estas aquisições foram 

efectuadas junto ao final do ano transacto, sendo que a Finibanco Vida foi fusionada, ainda, em 2016. 

 

Este acentuado crescimento, permitiu à Seguradora atingir uma quota de mercado em produtos vida 

risco de 1,6% tendo, em apenas três anos, a Real Vida conseguido mais do que duplicar a sua quota de 

mercado neste segmento. Este elevado nível de crescimento da produção tornou possível que, tal como 

já tinha acontecido em 2014 e em 2015, a Seguradora estivesse no top 3 das seguradoras nacionais 

que mais cresceram em 2016. 

 

Com a aquisição da Banif Pensões, entretanto rebaptizada de Real Vida Pensões, a Real Vida torna-

se uma das 10 maiores gestoras de fundos de pensões em Portugal (mais de 300 milhões de euros em 

Fundos de Pensões sob gestão) e um dos mais importantes gestores de activos independentes, com 

cerca de 600 milhões de euros de activos sob gestão. 

 

A produção total da Companhia (incluindo a Finibanco Vida) teve uma pequena redução (cerca de 3%) 

relativamente ao ano transacto, o que compara muito favoravelmente com a contracção do Ramo 

Vida em Portugal, que ultrapassou os 22,7%, fruto da forte redução da produção de produtos 

financeiros. A melhor performance da Real Vida face ao mercado nacional permitiu que a quota de 

mercado da Companhia no ramo Vida continuasse a sua trajectória crescente, conseguindo-se, assim, 

mais do que duplicar a quota de mercado Vida da Real Vida em apenas 3 anos. 

 

Durante o ano de 2016 a aposta da Real Vida continuou a estar assente nos três pilares estratégicos 

que referimos no relatório da Seguradora de 2015: i) clara aposta no canal mediação, como forma 

privilegiada de distribuir os produtos da Real Vida; ii) excelência da oferta de produtos, que estão 

continuamente a ser melhorados e desenvolvidos no sentido de se ajustarem cada vez mais às 

necessidades dos nossos clientes; e iii) constante esforço e investimento no incremento da visibilidade 

e notoriedade da marca. Adicionalmente, em 2016 foram criados dois canais de distribuição de 

produtos da Real Vida que já contribuiram de forma muito relevante para a produção de 2016: 1) o da 

Rede Ligada, iniciada em meados de 2016; 2) o Canal Parcerias, que tem como missão o 

estabelecimento de acordos específicos com parceiros, a respectiva formação e acompanhamento 

comercial. 

 

No sentido de aumentar a notoriedade da sua marca e de contribuir para temas tão relevantes como 

a Invalidez e a Reforma, a Real Vida realizou em 2016 dois seminários, um em Lisboa e outro no Porto, 

os quais tiveram uma enorme adesão por parte dos mediadores que trabalham com a Seguradora. No 

ano transacto a Real Vida reforçou a sua aposta no digital, continuou a inovar em termos de material 

de marketing e de promoção dos produtos, prosseguiu a modernização e aumento da capacidade de 

resposta do Contact Center, e continuou a introduzir melhorias relevantes no nosso website, que 

indiscutivelmente se destaca pela sua qualidade e funcionalidades. 
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O posicionamento estratégico na Seguradora, especialista nos Ramos Vida, Acidentes e Saúde e na 

gestão da poupança de médio e longo prazo, a sua independência, a qualidade e o carácter inovador 

dos seus produtos, o profissionalismo e dedicação dos seus colaboradores, a rapidez de resposta e a 

excelência do serviço, continuaram a ser os factores chave para o sucesso comercial observado em 

2016. 

 

Os capitais próprios da Real Vida registaram em 2016 um forte crescimento, tendo passado de 26,1 

milhões de euros para mais de 33,6 milhões de euros (aumento de 7,44 milhões de euros), o que traduz 

um crescimento de cerca de 30% na situação líquida da Companhia. Constata-se assim um claro 

reforço da solidez da Real Vida, cuja margem de solvência no final do ano atingiu os 113,29%, tendo o 

resultado líquido da Real Vida em 2016 atingido 916.851 euros. 

 

Mais uma vez as últimas palavras são dedicadas aos colaboradores da Real Vida Seguros, onde se 

inclui toda a equipa proveniente da Finibanco Vida e da Banif Pensões, que continuaram a responder 

da melhor forma a este exigente processo de crescimento da Seguradora, e aos nossos parceiros 

comerciais pela confiança e preferência evidenciadas. Todos juntos estamos a construir uma 

Seguradora Portuguesa de referência, independente, sólida, ágil, moderna e próxima dos seus clientes. 

 

  



 
 
 

6 

 

 

  



 
 
 

7 

 

3. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

3.1. ENQUADRAMENTO DA ACTIVIDADE 
 

3.1.1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO INTERNACIONAL 

O ano de 2016 ficou marcado por vários eventos políticos: (i) a instabilidade política em 

Espanha (novas eleições realizadas em junho), traduzindo a incapacidade de ser 

encontrada uma solução política que garantisse um governo, (ii) o referendo no Reino 

Unido sobre a União Europeia, (iii) as eleições presidenciais nos EUA e (iv) o referendo 

constitucional em Itália sobre o funcionamento da câmara alta do parlamento do país. 

Apesar de o referendo no Reino Unido realizado em junho ter determinado a saída do país 

da União Europeia, os efeitos no sentimento dos agentes económicos revelou-se breve. 

No entanto, o forte movimento de desvalorização observado na libra esterlina e o facto 

de o processo de negociação com a União Europeia não ter tido ainda início significam 

que este tema não deverá ser esquecido. 

 

A eleição de Donald Trump para presidente dos EUA, num contexto em que as duas 

câmaras do parlamento apresentam maiorias do partido republicano, acabou por ter um 

significativo impacto nos mercados financeiros. Depois de anos marcados por uma 

recuperação económica abaixo dos padrões históricos, a eleição de Donald Trump criou 

a expectativa de uma aceleração no ritmo de expansão, fruto de um plano de 

investimento em infra-estruturas, simplificação do código tributário e redução de 

impostos para famílias e empresas. Aliás, os indicadores de sentimento de empresários e 

consumidores registaram fortes subidas no final de 2016, sugerindo uma evolução 

favorável de consumo privado e investimento em 2017/18. 

 

Perante a expectativa de um significativo multiplicador orçamental numa economia dos 

EUA já numa fase avançada do seu ciclo económico (e portanto propícia à geração de 

pressões inflacionistas), a Reserva Federal dos EUA tem mostrado sinais de desconforto, 

o que sugere que a resposta que teremos em termos da política monetária constitui uma 

das principais incógnitas de 2017. 

 

No âmbito dos países em vias de desenvolvimento, o ano de 2016 ficou marcado por 

recessões na Rússia e no Brasil. Contudo, as perspectivas são favoráveis para ambos os 

países em 2017, reflectindo a expectativa de taxas de juro mais baixas num contexto de 

desinflação, a evolução mais favorável do comércio internacional e as cotações mais 

elevadas para as matérias-primas. No Brasil, as alterações políticas ocorridas em 2016 

criaram condições para a implementação de um limite nas despesas primárias 

orçamentais e o início da discussão no parlamento relativamente a uma reforma laboral 

e da segurança social. Ainda no âmbito dos países em vias de desenvolvimento, a China 

continuou a conseguir gerir da melhor maneira o esperado abrandamento no seu ritmo 

de crescimento em direcção a um valor mais sustentável no longo prazo. A economia 

registou um ritmo de crescimento do PIB em volume de 6,7% em 2016, um ligeiro 

abrandamento face ao ritmo de 6,9% observado em 2015, beneficiando da evolução do 

ciclo de crédito, suporte por parte da política orçamental e desvalorização da moeda.  

 

Tentando antecipar o que nos poderá reservar 2017, condições financeiras e monetárias 

ainda expansionistas (mesmo nos EUA, com uma economia mais avançada no seu ciclo 

económico, tivemos apenas duas subidas de 25 pontos de base por parte do Comité de 

Política Monetária da Reserva Federal dos EUA em 2015/16), uma política orçamental 

menos restritiva e uma evolução mais favorável do comércio internacional formam um 

enquadramento positivo que deverá suportar o crescimento da economia global.  

 



 
 
 

8 

 

Segundo o WEO (World Economic Outlook) do Fundo Monetário Internacional publicado 

em janeiro, a economia global registou um ritmo de crescimento em volume de 3,1% em 

2016, semelhante ao observado no ano anterior (3,2%). Para 2017, a expectativa é de uma 

aceleração para 3,4%, traduzindo uma evolução mais favorável do crescimento nas 

economias desenvolvidas (+1,9%, após a estimativa de 1,6% em 2016) e nos países em vias 

de desenvolvimento (+4,5%, uma aceleração de 0,4 pontos percentuais face ao estimado 

em 2016).  

 

 

 

3.1.2. A ECONOMIA PORTUGUESA 

Segundo os dados do INE, a economia portuguesa registou um crescimento do PIB em 

volume de 1,4% em 2016. Apesar de representar uma redução no ritmo de expansão de 

0,2 pontos percentuais face ao ano anterior, a economia acabou por registar uma clara 

aceleração no 2º semestre de 2016 suportada pela evolução do sector do turismo.  

 

A evolução dos indicadores de sentimento no final de 2016 permite manter expectativas 

positivas pelo menos para a primeira metade de 2017.  

 

O ano de 2016 terminou com o índice de confiança do INE para as famílias em máximos 

de quase 17 anos, a taxa de desemprego situou-se em mínimos de quase 8 anos e o PIB 

em volume apresentou 11 trimestres consecutivos de variações em cadeia positivas. 

Mesmo assim, a procura interna registou uma desaceleração no ano passado, traduzindo 

principalmente a contracção do investimento (-0,9% em volume), embora também o 

consumo privado tenha registado um ritmo de expansão mais fraco em 2016 (2,3%) face 

ao ano anterior (2,6%).  

 

De acordo com a UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental), o défice público deverá 

ter atingido 2,3% do PIB em 2016, beneficiando de cerca de 570 milhões de euros de 

medidas extraordinárias. Desta forma, espera-se que Portugal consiga sair do 

Procedimento por Défices Excessivos na primavera de 2017. A redução do défice 

orçamental poderá ter atingido 2,1 pontos percentuais face a 2015, mas apenas 0,4 

pontos percentuais se excluirmos as medidas extraordinárias. O rácio de dívida pública 

(em termos brutos) aumentou 1,5 pontos percentuais no ano para 130,5% do PIB, 

continuando a adiar o início da desejada tendência de queda. 

 

Apesar de a recuperação cíclica ter surpreendido pela positiva na segunda metade de 

2016, da continuação da consolidação orçamental e de um contexto de maior 

estabilidade em termos políticos em Portugal, o fraco crescimento potencial da economia, 

os níveis de endividamento que os sectores público e privado ainda apresentam, e o 

elevado montante de crédito vencido no balanço do sector bancário português continuam 

a ser mencionados por Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch para manter o rating da 

república portuguesa em junk.  

 

A este propósito, a conclusão do processo de venda do Novo Banco e um acordo com as 

autoridades europeias relativamente à aguardada solução para facilitar ao sector 

bancário português a redução dos montantes de crédito vencido em balanço poderão 

revelar-se ambas importantes ao longo de 2017.  

 

Seria importante que o actual momento favorável em termos económicos em Portugal e 

na área da Zona Euro pudesse ser aproveitado pelo governo para dar continuidade às 

reformas implementadas durante o programa de assistência financeira ao país. O prémio 

de risco que continua a ser exigido pelos investidores para Portugal não só face à 
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Alemanha, mas também se comparado com Espanha ou Itália, permanece significativo e 

merece a necessária atenção. O ano de 2017 será marcado por actos eleitorais em 

França e Alemanha, o que deverá dificultar novos progressos no desejado processo de 

maior integração entre os vários países da Zona Euro. Por outro lado, se 2017 deverá 

ainda mostrar uma política monetária expansionista por parte do Banco Central Europeu, 

a continuação da recuperação do ciclo económico na região irá gradualmente exercer 

pressão para que a autoridade monetária da área do euro equacione o início de um 

processo de normalização após o significativo estímulo que marcou os últimos anos.  

 

O Relatório de Inverno da Comissão Europeia projecta um crescimento do PIB em volume 

de 1,6% em 2017 para Portugal, sendo salientado a expectativa de uma evolução mais 

favorável do investimento, reflectindo uma taxa de execução mais elevada dos 

programas de financiamento da União Europeia. 

 

 

 

3.1.3. EVOLUÇÃO DO MERCADO SEGURADOR EM PORTUGAL 

Em 2016, o volume de negócios da actividade seguradora registou, em Portugal, uma 

contracção na ordem dos 13,91%, representando uma variação em termos absolutos de 

-1.735 milhões de Euros. 

 

O Ramo Vida contribuiu negativamente para esta variação tendo reduzido, em 2016, 

cerca de 22,72% para 6.657 milhões de Euros. Esta contracção do Ramo Vida é, 

genericamente, sustentada pela redução, em 25,71%, da comercialização de produtos 

Financeiros (Capitalização e PPR). 

 

Ainda assim, o Ramo Vida permanece como o ramo da actividade seguradora com maior 

expressão representando cerca de 62,00% do volume de produção registado em 2016. 

Tendo em conta que nos exercícios de 2014 e de 2015, este Ramo representou, 

respectivamente, 73,58% e 69,07% do volume de produção do mercado segurador é 

possível concluir pela manutenção da preponderância do Ramo Vida no sector segurador 

em Portugal. 

 

Em sentido inverso, os Ramos Não Vida cresceram, em 2016, cerca de 5,77% para um 

nível de produção de 4.080 milhões de Euros. 

 

 
 

 

 

 

 

2014 2015 2016

10.381
8.615

6.657

Mercado Segurador Vida
(milhares de euros)

2014 2015 2016

3.728 3.858 4.080

Mercado Segurador Não Vida
(milhares de euros)
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No contexto do Ramo Vida verifica-se um crescimento de 1,32% no segmento Vida Risco. 

Em sentido contrário, os produtos de Capitalização registaram um decréscimo de cerca 

de 31,09% tal como o volume de produção de PPR que evoluiu também negativamente 

em cerca de 9,36%. 

 

 
  

Capitalização PPR

-31,09% -9,36%
1,32% -22,72%

-25,71%

Taxas de Crescimento

(Ramo Vida)

Risco
Financeiros

Total
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3.2. ACTIVIDADE DA COMPANHIA 
No âmbito do projecto estratégico de crescimento e afirmação como uma Seguradora Vida de 

referência em Portugal, a Real Vida Seguros adquiriu, em dezembro 2016, a totalidade do 

Capital Social (100%) da Finibanco Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A. (doravante 

designada por “Finibanco Vida” ou “FNBV”) e praticamente a totalidade do Capital Social 

(96,49%) da Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (actualmente 

designada por “Real Vida Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.”). 

 

Com efeito, a Real Vida Seguros procedeu ainda em 2016 à fusão por incorporação da 

Finibanco Vida no sentido de adoptar uma estrutura jurídica e económica mais simplificada, 

que permitisse aproveitar as sinergias existentes com inegáveis vantagens, optimizando assim 

os respectivos custos operacionais e recursos disponíveis. 

 

Importa ainda referir a venda, nos últimos dias do ano de 2016, da carteira de Vida Risco 

associado ao Crédito Habitação da Finibanco Vida à Lusitania Vida – Companhia de Seguros, 

S.A.. 

 

 

 

3.2.1. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

No ano de 2016, a estrutura organizacional apresentou a seguinte composição: 

 

 
 

A Área de Negócio e Marketing tem como responsabilidades principais dinamizar a 

estratégia comercial junto dos respectivos canais de distribuição, garantir a satisfação 

dos parceiros de negócio e clientes, divulgar a imagem e o posicionamento da Companhia 

e realizar a comunicação activa ao mercado. 

 

A Área Técnica e Produção, por sua vez, assume a responsabilidade pelo 

desenvolvimento das melhores metodologias que viabilizam o cálculo da rentabilidade e 

o adequado provisionamento técnico e convergência de activos com as 

responsabilidades, de forma a satisfazer e proteger o Cliente e salvaguardar os interesses 

da Real Vida, orientando-se sempre por critérios de rigor e transparência. De igual modo, 
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a Área Técnica e Produção procura executar as melhores práticas a nível da produção e 

subscrição e da avaliação e regularização de sinistros. 

 

A Área de Suporte e Controlo é constituída pelas unidades de apoio transversais à 

organização. 

 

A Área Financeira e Investimentos apoia o desenvolvimento da actividade, cria 

metodologias e ferramentas que visam o desenvolvimento e optimização das actividades 

de gestão administrativa, contabilística e financeira de modo a garantir o cumprimento 

dos níveis de serviço ajustados às expectativas dos diversos Stakeholders. A Área 

Financeira e Investimentos procura, igualmente, cumprir da forma mais eficiente a sua 

missão de gerir, sã e prudentemente, os investimentos da Companhia. De referir que a 

unidade de Gestão de Activos está subcontratada à Patris Gestão de Activos - Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. 
 

Em Janeiro de 2017 foi adoptada uma nova estrutura orgânica, mais adaptada às 

exigências do modelo de negócio e de maior rigor e eficácia no acompanhamento dos 

modelos de supervisão prudencial. 

 

 

3.2.2. RECURSOS HUMANOS 

A Real Vida Seguros terminou o ano de 2016 com 85 colaboradores, apresentando um 

aumento de 16 colaboradores face ao ano anterior. Este aumento do número de 

colaboradores surge como resposta a um crescimento sustentado da actividade 

comercial e da dinamização da Companhia e resulta também da integração dos 9 

colaboradores provenientes da ex-Finibanco Vida. 

 

 
 

Em 2016, o número de colaboradores com formação académica superior ascendeu a 49 

colaboradores, com um incremento de 11 colaboradores neste segmento representando 

cerca de 57,65% do total de colaboradores. O número de colaboradores com habilitações 

a nível do Ensino Secundário subiu para 34 face aos 30 colaboradores do ano transacto, 

com um peso significativo de 40,00% do total. 

 

 
 

Total

Variação (%)

62

0,00%

69

11,29%

85

23,19%

Nº Colab. Nº Colab.Nº Colab.

2014 2015 2016

Ensino Superior
Universitário

Ensino
Secundário

3.º Ciclo do
Ensino Básico

57,65%

40,00%

2,35%
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A idade média dos colaboradores subiu para os 44 anos o que compara com a idade 

média dos colaboradores, em 2015, de 43 anos. 

A estrutura etária da Companhia sofreu algumas oscilações face ao ano de 2015, e 

encontra-se distribuída da seguinte forma: 

 

 
Mais ainda, a Real Vida Seguros apresenta uma distribuição homogénea em termos de 

género, ou seja, 44 colaboradores são do sexo feminino (52%) e 41 colaboradores são do 

sexo masculino (48%). 

 

 

 

3.2.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

No âmbito da Responsabilidade Social destacam-se as seguintes iniciativas: 

 

Dia Europeu da Criatividade Artística (Março 2016) 

A Real Vida Seguros celebrou o Dia Europeu da Criatividade Artística desafiando todos 

os colaboradores a construírem/identificarem um objecto que definisse a nossa Missão. 

O objectivo foi divulgar e reflectir sobre a Missão (cujo processo de criação é também uma 

forma de arte: a expressão da nossa identidade, em palavras) e incentivar a criatividade, 

enquanto factor de competitividade. 

 

Dia Mundial da Actividade Física (Abril 2016) 

A Real Vida Seguros com o objectivo de consciencializar para a necessidade de praticar 

exercício físico, bem como incentivar para realizar actividades que envolvem o movimento 

corporal, nomeadamente, brincar com os filhos, passear, tarefas domésticas, trabalhar 

ou actividades recreativas, comemorou o Dia Mundial da Actividade Física oferecendo 

uma corda a todos os colaboradores, com o lema: desfrute de actividades físicas e 

melhore a sua saúde! 

 

Estudo Happiness Works(R) – Índice da Felicidade (Abril 2016) 

A Real Vida Seguros participou no Estudo Happiness Works(R) – Índice da Felicidade 

desenvolvido em parceria por Universidades em Portugal e Espanha, pela Horton 

Internacional e a Revista Exame. O Happiness Works é uma metodologia que permite 

diagnosticar o grau de felicidade, bem-estar, engagement e produtividade dos 

colaboradores e da empresa. 

 

Dia Mundial Sem Tabaco (Maio 2016) 

A Real Vida Seguros com objectivo de alertar os colaboradores para os malefícios do 

tabaco e também sensibilizar para a necessidade de proteger os que não fumam do 

tabagismo passivo celebrou um protocolo com farmácias. Neste sentido, durante o mês 

0,00%

2,35%

5,88%

10,59%

7,06%

9,41%

8,24%

4,71%

0,00%

3,53%

7,06%

14,12%

5,88%

10,59%

7,06%

3,53%

<= 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45
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Estrutura Etária
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de Junho os fumadores que pretendessem dar o primeiro passo para um ambiente sem 

fumo, teriam um desconto na aquisição de produtos antitabágicos. 

 

Dia Mundial do Ambiente (Junho 2016) 

A celebração desta efeméride tem como objectivo principal chamar a atenção para os 

problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que, 

até então, eram considerados por muitos, inesgotáveis. Neste sentido, divulgamos um 

Manual de Práticas Ambientais Sustentáveis e apelamos a que todos contribuam de 

forma activa para a preservação do meio ambiente. 

 

Dia Mundial do Rock (Julho 2016) 

Conscientes da importância da felicidade no trabalho, celebramos o Dia Mundial do Rock, 

disponibilizando informação sobre esta data e promovendo um sorteio de bilhetes duplos 

para um concerto de rock. 

 

Dia Internacional do Animal de Estimação (Agosto 2016) 

Este dia tem o objectivo de promover a adopção de animais abandonados e sensibilizar 

os colaboradores para o não abandono. Os animais são nossos amigos e fazem parte da 

família, por este motivo pedimos a todos os colaboradores que nos enviassem uma 

fotografia do seu animal de estimação, habilitando-se a ganhar um presente para o fazer 

feliz. 

 

Campanha Dádiva de Sangue (Setembro 2016) 

A importância da dádiva de sangue é inegável, por este motivo a Real Vida Seguros 

colaborou mais uma vez com o Instituto Português de Sangue, porque há gestos de 

solidariedade que nunca são demais e doar sangue é sem dúvida um deles. A Campanha 

de Dádiva de Sangue já se tornou uma prática regular na Empresa. 

 

Peddy Paper (Setembro 2016) 

No mês de Setembro realizamos um Peddy Paper com todos os colaboradores com o 

objectivo de conviver e partilhar momentos de diversão. Lançamos o desafio de 

(re)descobrir o Porto, de forma descontraída e em equipa passamos por vários pontos da 

cidade e cumprimos os desafios propostos. 

 

Dia Mundial da Alimentação (Outubro 2016) 

O dia mundial da alimentação é celebrado por mais de 150 países que partilham a 

preocupação de consciencializar todos sobre a importância da adopção de hábitos 

alimentares saudáveis como promoção da saúde. Para assinalar este dia a Real Vida 

Seguros ofereceu a todos os colaboradores um alimento saudável rico em vitaminas e 

minerais. 

 

Campanha de Vacinação (Novembro 2016) 

A principal medida de prevenção da gripe é a vacinação! A vacinação deve ser repetida 

anualmente para poder ser eficaz, por este motivo todos os anos a Real Vida Seguros 

sensibiliza para esta temática e disponibiliza a vacina a todos os colaboradores. 

 

Dia Internacional da Solidariedade Humana (Dezembro 2016) 

Este dia foi instituído pela ONU para a erradicação da pobreza e a Real Vida Seguros 

juntou-se a esta causa e incentivou todos os colaboradores a ajudar diariamente as 

pessoas mais vulneráveis. O desafio que propusemos foi o da partilha! Dar o que temos a 

mais a quem tem a menos... alimentos, vestuário e brinquedos foram entregues a duas 

instituições de apoio a crianças e jovens adolescente. 
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O Natal na Real Vida Seguros (Dezembro 2016) 

Este ano contamos com a presença animada das crianças no Lanche de Natal: 

construíram uma árvore de Natal com desenhos e frases originais, que surpreendeu os 

pais e coloriu a empresa, receberam um presente e trouxeram um brinquedo, em bom 

estado e embrulhado, que foram entregues a Instituições de Solidariedade Social. 

 

3.2.4. MARKETING E COMUNICAÇÃO 

O ano de 2016 revelou-se bastante proactivo nas acções de Marketing e Comunicação 

desenvolvidas para a implementação do Plano Estratégico delineado tendo como 

objectivo acompanhar o crescimento estrutural da própria Companhia e a necessidade 

de criar novas ferramentas e acções ao nível do Institucional, Operacional e Digital. 

 

Distribuição versus Produtos  

Tendo como objectivo o crescimento da produção da Real Vida Seguros, foi alargado e 

reforçado o espectro da distribuição com a criação de novos Canais de Distribuição. 

 

Neste contexto foi imperativo reformular a oferta de produtos de acordo com as 

necessidades específicas Novos Canais. O ano de 2016 terminou com uma oferta 

diversificada para particulares e produtos específicos para o sector empresarial.  

 

Fruto do know-how do Grupo Patris, onde a Real Vida Seguros se insere, foi possível 

desenvolver uma oferta completa de produtos financeiros, nomeadamente com o 

lançamento de novos produtos Unit Linked, com destaque para o Real Vida Premium. 

 

No âmbito da nova oferta de Produtos Risco para Particulares, o destaque deste ano foi 

o relançamento do Real Seguro de Vida Habitação com uma estratégia de reforço no 

Digital, através da criação de conteúdos de carácter educativo e conteúdo relevante sob 

a temática “Aprenda como poupar no Seguro de Vida Crédito Habitação”. 

 

Durante o 1.º semestre de 2016 deu-se também a revitalização do produto Real Seguro 

de Vida Pleno. O principal foco foi a inclusão de coberturas totalmente inovadoras, 

ajudando desta forma a cimentar a posição da Real Vida Seguros como uma das 

referências ao nível dos seguros de Vida. 

 

Destaque ainda para o lançamento de uma nova oferta de Acidentes Pessoais, o Plano 

Protecção Acidente e Doença. Este plano, associado às soluções mais tradicionais que a 

Real Vida dispunha, ajudaram a fortalecer a posição da Seguradora neste segmento de 

mercado. 

  

Campanhas e Esquemas de Incentivos 

Foram criadas diversas Campanhas associadas a Esquemas de Incentivos de forma a 

premiar os melhores produtores e gestores comerciais. 

 

De salientar a 1.ª Campanha de 2016, “Venha connosco ao Europeu”, uma viagem para 

acompanhar a Selecção Nacional de Futebol durante a sua prestação no Euro 2016.  

 

Publicidade e Promoção 

No ano de 2016 a presença da marca nos meios de comunicação social incidiu na Rádio, 

Imprensa e Digital. A promoção para as duas Conferências realizadas, foi preenchida com 

a forte aposta numa campanha publicitária focada no relançamento Real Seguro de Vida 

Habitação. Para esta acção foram produzidos novos spots de rádio. 
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Face à necessidade de acompanhar as melhores práticas de webdesign e de adaptar o 

website às novas tendências de utilização, nomeadamente, para responder ao 

crescimento exponencial de utilizadores via dispositivos móveis como tablets e do 

crescimento de smartphones, o website Real Vida Seguros foi totalmente renovado no 2.º 

trimestre de 2016. 

 

Com um layout Ultra Responsive, este novo website passou a oferecer aos seus visitantes 

uma navegação mais agradável e rápida, sendo que esta reformulação foi para além do 

novo grafismo. Foi dado destaque a conteúdos de carácter institucional com enfoque na 

marca Real Vida Seguros e no Grupo Financeiro em que esta se insere. 

 

Merchandising  

Em 2016 foi realizado um investimento em materiais de apoio à venda e merchandising, 

nomeadamente no que respeita à colocação da imagem da Real Vida Seguros nos pontos 

de venda dos principais Agentes. Adicionalmente, foi também realizado um investimento 

em materiais de apoio e suporte à venda e diversos brindes para promover, junto de 

Clientes Internos e Externos, as campanhas e esquemas de incentivos associados. 

 

Comunicação 

Conferências 

Em 2016 as Conferências da Real Vida Seguros, deram lugar a duas edições, uma em 

Lisboa e outra no Porto. 

 

As Conferências, centradas na temática “O Seguro de Vida na Vida Real”, contaram com 

a participação de várias personalidades conceituadas de diferentes áreas e, 

naturalmente, os nossos principais Agentes e Parceiros de negócio.  

 

Com este tipo de iniciativas, fica expressa a motivação da marca em projectar temas 

actuais, estruturantes e de elevada importância para a sociedade, de forma a criar os 

melhores produtos e as soluções mais adequadas às necessidades dos consumidores em 

geral. 

 

Patrocínios e Parcerias 

A Real Vida Seguros patrocinou algumas iniciativas e na vertente dos Patrocínios e 

Protocolos foram desenvolvidos diversos materiais de apoio à venda por forma a 

dinamizar os protocolos de parcerias desenvolvidos com várias entidades. 

 

Responsabilidade Social 

Dentro da vertente de responsabilidade social, a Real Vida Seguros patrocinou o 3.º 

Colóquio Internacional Ler e Ser: os desafios das Escolas do Século XXI realizado pela 

Ajudaris em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, a Escola Superior de Educação de 

Paula Frassinetti, o Colégio Efanor e o Centro de Formação Júlio Resende.  

 

Esta iniciativa decorreu do trabalho desenvolvido no âmbito das “Histórias da Ajudaris”, 

tendo como cenário a articulação das temáticas da leitura, escrita, cidadania, 

empreendedorismo e inovação social direccionadas aos jovens mais desfavorecidos e em 

perigo de exclusão social. 

 

Institucional 

O ano de 2016 terminou com os seguintes Eventos: 

  

 -  A admissão da Patris Investimentos, SGPS no mercado ALTERNEXT, o que permitiu à 

Companhia ser (indirectamente) a única Seguradora nacional cotada em bolsa. 
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-  Aliado a este importante marco na história da marca, deu-se a aquisição da Finibanco 

Vida, bem como a aquisição da Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensões (actualmente designada por “Real Vida Pensões - Sociedade Gestora de 

Fundos de Pensões, S.A.”). Resultante destas aquisições, a Direcção de Marketing e 

Comunicação iniciou o processo de incorporação com o desenvolvimento de novas 

plataformas necessárias a relançar estas áreas de negócio sob a esfera da Real Vida 

Seguros. 

 

 

 

3.3. ACTIVIDADE COMERCIAL 
 

3.3.1. ALARGAMENTO E MELHORIA DA OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

A Real Vida Seguros é hoje uma Companhia cuja produção advém de outros canais de 

distribuição para além do canal mediação. No sentido de caminhar para uma maior 

diversificação ao nível da distribuição, a Real Vida lançou no primeiro semestre de 2016 o 

Canal de Parcerias e no segundo semestre desse ano o Canal da Rede Ligada. 

 

O ano de 2016 pautou-se pelo reforço de uma estratégia orientada para o alargamento 

da rede de Agentes e Corretores assim como para o recrutamento de Mediadores 

Ligados, motivando os mesmos a diversificar a sua oferta através da venda do Ramo Vida 

e dos Ramos Acidentes e Saúde. 

 

 

 

3.3.2. APÓLICES 

Em 2016, o número de apólices em vigor na Real Vida apresentou um crescimento 

significativo face a 2015 ao atingir cerca de 90 mil apólices. 

 

 
 

Na verdade, no âmbito do canal de mediação, fora da rede bancário, assistiu-se a um 

aumento muito interessante do número de novos segurados. 

 

 

 

3.3.3. PRODUÇÃO COMERCIAL 

Em 2016, a Receita Processada da Real Vida Seguros ascendeu a 64,18 milhões de Euros 

(incluindo Contratos de Investimento) resultando num decréscimo de 3,00% em relação 

ao período homólogo. Este decréscimo da Receita Processada face a 2015 está 

2014 2015 2016

80.430
74.965

88.698

Número de Apólices em Vigor
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essencialmente relacionado com a evolução desfavorável da comercialização de 

produtos financeiros, tal como aconteceu no mercado segurador português em geral que 

se contraiu neste tipo de produtos em mais de 25%. Em relação a este último ponto, vide 

o capítulo “3.1.3. EVOLUÇÃO DO MERCADO SEGURADOR EM PORTUGAL”. 

 

Com efeito, a Companhia continua a experimentar um crescimento sólido e sustentado, 

tal como aconteceu nos anos de 2014 e de 2015. 

  

 
 

O ano de 2016 foi caracterizado por um novo acréscimo da quota de mercado da 

Companhia no Ramo Vida. Com efeito, o crescimento obtido no ano de 2016 demonstra 

a consolidação dos ganhos de quota de mercado que a Companhia tem vindo a 

materializar desde o ano de 2014. 

 

 
 

A variação positiva da quota de mercado foi marcada pelo forte crescimento da Receita 

Processada do segmento Vida Risco, na ordem dos 83,35%, contrapondo a quebra na 

comercialização dos produtos financeiros face ao ano anterior. 

 

Os Ramos Não Vida têm vindo a ganhar peso no volume de negócios da Companhia, 

representado já um bom contributo face à produção total. O ritmo de crescimento deste 

ramo, cuja exploração foi iniciada em 2011, tem registado consistentemente um aumento 

muito expressivo, tendo sido, em 2016, de 33%. 
 

 
 

Os segmentos de Vida Risco (sem Mistos), Acidentes e Saúde registaram, em 2016, uma 

evolução muito positiva face ao ano de 2015, ou seja, um crescimento de 77,65%. 

2014 2015 2016

45.790

66.164 64.180

Produção Total
(em milhares de euros)

PRODUÇÃO VIDA TOTAL 2014 2015 2016

Prémios (em Euros) 45.458.136 65.171.392 62.859.387

Taxa Crescimento 65% 43% -4%

Quota Mercado 0,44% 0,76% 0,94%

PRODUÇÃO NÃO VIDA 2014 2015 2016

Prémios (em Euros) 332.051 992.969 1.320.421

Taxa Crescimento 39% 199% 33%

Quota Mercado 0,01% 0,03% 0,03%
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3.3.4. TERMOS, RESGATES E INDEMNIZAÇÕES  

O montante total de termos, resgates e indemnizações foi, em 2016, de cerca de 52,51 

milhões de Euros. Este montante traduz um agravamento de 37,60% face a 2015. Esta 

realidade reveste-se da particularidade de em 2016 estarem já contemplados os termos, 

resgates e indemnizações respeitantes à carteira da ex-Finibanco Vida quando em 2015 

esta realidade não estaria materializada. De facto, a carteira da Real Vida caso não 

tivesse integrado a Finibanco Vida teria tido termos, resgates e indemnizações de 42,08 

milhões de Euros o que seria um agravamento de apenas 10,28% face aos 37,60% 

apresentados anteriormente. 

 

Já considerando a integração da Finibanco Vida, o aumento das indemnizações nos 

segmentos de Vida Risco e Não Vida (+85,61%) está praticamente em linha, em termos 

comparativos, com o aumento da receita processada (+77,65%), sendo que a receita 

destes segmentos aumentou cerca de 6,82 milhões de Euros e as indemnizações 

aumentaram menos de metade desse valor (+2,79 milhões de Euros), traduzindo desta 

forma um efeito positivo para a Companhia. 

 

De registar, em particular, o segmento de PPR onde a retracção dos termos e resgates 

foi de 4,49%. 

 

 
 

 

 

3.3.5. RESSEGURO CEDIDO 

Os Prémios de Resseguro Cedido dos segmentos Vida Risco (incluindo Mistos), Acidentes 

e Saúde apresentam um aumento de cerca 33% face ao ano anterior. De referir que este 

montante já reflecte a integração da carteira da ex-Finibanco Vida. 

 

O Resultado de Resseguro ascendeu a 983.374 Euros a favor dos Resseguradores. 

  

€ Var. € Var. € Var.

Vida Risco e Não Vida 2.737.933 -25,53% 3.257.659 18,98% 6.046.692 85,61%

Mistos 1.237.172 -42,21% 1.033.478 -16,46% 1.246.473 20,61%

Capitalização 20.965.457 64,39% 20.647.248 -1,52% 32.586.992 57,83%

PPR 16.037.443 25,69% 13.222.699 -17,55% 12.629.077 -4,49%

Total 40.978.004 30,79% 38.161.084 -6,87% 52.509.234 37,60%

TERMOS E RESGATES/ INDEMNIZAÇÕES

20152014 2016
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3.4. ANÁLISE FINANCEIRA 

 

3.4.1. DESPESAS GERAIS 

As Despesas Gerais da Companhia registaram, no exercício, um total de 7,90 milhões de 

Euros. 

 

A rubrica de Custos com Pessoal foi, naturalmente, a rubrica com maior peso, 

representando 52,5% do montante global das Despesas Gerais. Esta rubrica evoluiu cerca 

de +37,93% em relação ao ano anterior, fruto da contratação de quadros médios e 

superiores, o que revela um investimento na capacidade comercial e operacional da Real 

Vida Seguros, e fruto da integração dos colaboradores da Finibanco Vida após a fusão 

com a Real Vida. Esta realidade representa uma internalização apreciável de know-how 

técnico, comercial e operacional, traduzindo-se numa capacidade de resposta 

assinalável, sendo efectivamente um marco na história da Companhia. 

 

Os Fornecimentos e Serviços Externos apresentam um valor de 3,10 milhões de Euros, e 

representam, em 2016, cerca de 39,0% da estrutura de custos das Despesas Gerais. O 

acréscimo ficou a dever-se sobretudo à fusão da Real Vida Seguros com a Finibanco Vida, 

assim como aos investimentos operacionais de carácter corrente de suporte ao 

crescimento da Companhia. 

 

 

 

3.4.2. INVESTIMENTOS 

A carteira de investimentos da Companhia aumentou, em 2016, cerca de 67 milhões de 

Euros, ou seja, uma variação de 32% face a 2015, ultrapassando já os 280 milhões de 

Euros sob gestão. Este aumento é justificado, grosso modo, pela integração da carteira 

da Finibanco Vida. 

 

 
 

Os investimentos da categoria de Obrigações permanecem como a tipologia de Activos 

mais representativa dos Activos sob gestão. 

 

 

 

3.4.3. RESULTADOS E ROE 

A Seguradora encerrou o exercício económico de 2016 com um Resultado Líquido de 

916.851 Euros, o que representa um rácio de Return on Equity (ROE) de 3%. 

 

Valor Estr. Valor Estr. Valor Estr.

Obrigações e Títulos de Dívida 99.713.218 54% 93.554.361 44% 142.543.587 51%

Futuros 316.382 0% 866.223 0% 744.611 0%

Acções e Unidades de Participação 67.066.052 36% 80.269.860 38% 94.818.529 34%

Depósitos a Prazo e  Empréstimos 1.514.128 1% 21.005.371 10% 19.221.434 7%

Imóveis 3.395.791 2% 3.355.802 2% 6.240.900 2%

Caixa e Depósitos à Ordem 13.634.670 7% 13.760.987 6% 16.541.723 6%

Total 185.640.241 100% 212.812.603 100% 280.110.784 100%

201620152014
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3.4.4. CAPITAL PRÓPRIO  

A Companhia terminou o exercício com um Capital Próprio de 33.564.263 Euros, 

registando um crescimento de 28% face ao ano anterior. Esta evolução do Capital Próprio 

consubstancia um aumento bastante apreciável, na ordem dos 7,44 milhões de Euros. 

 

 
 

 

 

3.4.5. SOLVÊNCIA II 

A Directiva de Solvência II (Directiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009), relativa ao acesso à actividade de seguros e 

resseguros e ao seu exercício, e respectivas alterações, transposta para a Legislação 

Nacional Vigente através da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro de 2015, definiu a data 

de entrada em vigor do novo Regime de Solvência II a 01 de Janeiro de 2016. 

 

Com referência a 31 de dezembro de 2016 a Margem de Solvência II provisória ascendeu 

a 113,29%, pelo que a Companhia dispõe de um adequado rácio de cobertura dos 

requisitos de capital. 

 

 

 

3.5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
Nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, propõe-se que o Resultado do Exercício 

no montante de 916.850,74 Euros tenha a seguinte aplicação: 

 

Para Reserva Legal: 91.685,07 Euros 

Para Reservas Livres: 825.165,67 Euros 
 

 

 

3.6. DÍVIDAS AO SECTOR PÚBLICO ESTATAL E À SEGURANÇA SOCIAL 
À data de 31/12/2016 não existiam quaisquer dívidas ao Sector Público Estatal nem à 

Segurança Social, cujo pagamento esteja em mora. 

 

 

 

Euros Euros

Capital Social 15.000.000 16.500.000

Outras Reservas e Resultados Transitados 8.706.776 16.147.413

Resultado Líquido do Exercício 2.415.210 916.851

Total 26.121.985 33.564.263

CAPITAL PRÓPRIO

20162015
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3.7. INFORMAÇÃO A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 447º E 448º DO C.S.C. 
De acordo com o n.º 5 do art.º 447º do Código das Sociedades Comerciais, nenhuma das 

pessoas abrangidas pelos números 1 e 2 do mesmo artigo, detinham acções ou obrigações da 

Real Vida Seguros, S.A. em 2016. 

 

De acordo com o n.º 4 do art.º 448º do Código das Sociedades informa-se que a Patris 

Investimentos, S.G.P.S., S.A. detém 100% das acções da Real Vida Seguros, S.A. à data de 

31/12/2016. 

 

 

 

3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Conselho de Administração agradece a todas as pessoas e entidades que com este 

colaboram, com um destaque especial para o contributo que todos deram no terceiro ano 

completo de actividade após a reprivatização da Real Vida e que tanto contribuíram para o 

contínuo relançamento da Seguradora. Uma palavra especial para: 

 

- As Autoridades de Supervisão, em especial à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões pela permanente compreensão, disponibilidade e colaboração com o Conselho de 

Administração; 

 

- A Associação Portuguesa de Seguradores, pelo esforço de representação das seguradoras 

em áreas de interesse comum; 

 

- O Conselho Fiscal, à Mesa da Assembleia Geral e ao Revisor Oficial de Contas, pelos seus 

conselhos e orientações, permitindo uma evolução sensível na qualidade e eficiência da 

prestação de contas; 

 

- Os Agentes, Corretores e Resseguradores, pelo apoio prestado e pela confiança com que 

continuam a honrar a Companhia; 

 

- Os Colaboradores que, pela permanente disponibilidade, versatilidade e dedicação tornaram 

possível a obtenção dos resultados verificados e a contínua afirmação da Companhia no 

mercado segurador; 

 

- Os nossos Clientes, pela preferência e reiterada confiança que em nós depositam e pelo 

estímulo permanente no sentido da melhoria da oferta de produtos e da qualidade de serviço. 

 

Porto, 11 de Abril de 2017, 

 

 

O Conselho de Administração: 

 

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho (Presidente) 

 

Joaquim José Fernandes Branco (Vice-Presidente) 

 

Marta Isabel Ferreira da Graça Ferreira (Vogal) 

 

Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques (Vogal) 

 

Joaquim de Campos Afonso (Vogal) 
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4. ANEXOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

4.1. RELATÓRIO SOBRE BOM GOVERNO 

4.1.1. MISSÃO, VALORES E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA 

 
4.1.1.1. MISSÃO  

Proteger e minimizar riscos de particulares e instituições e rentabilizar os seus 

patrimónios através de soluções de excelência, com rigor, independência e solidez, 

garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. 

 

 

 

4.1.1.2. VALORES  

São estes os valores que nos definem, nos unem, nos inspiram em cada dia e que 

dependem de cada um de nós: daquilo que somos, daquilo que fazemos e de como 

trabalhamos: 

 

- Ética e Transparência; 

 

- Rigor e Profissionalismo; 

 

- Inovação e Dinamismo; 

 

- Orientação para o Cliente; 

 

- Trabalho em equipa. 

 

 

 

4.1.1.3. PRINCIPAIS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

A Real Vida Seguros tem-se orientado de forma congruente por três vectores 

principais de actuação:  

 

I. Clara aposta no canal mediação, como forma privilegiada de distribuir os 

produtos da Real Vida; 

 

II. Excelência da oferta de produtos, que estão continuamente a ser melhorados 

e desenvolvidos no sentido de se ajustarem cada vez mais às necessidades dos 

nossos clientes; e 

 

III. Constante esforço e investimento no incremento da visibilidade e notoriedade 

da marca. 

 

 

 

4.1.2. PRINCÍPIOS GERAIS DE ACTUAÇÃO 

4.1.2.1. REGULAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

i) Regulamentação Externa  

 

A Companhia está sujeita a todo o normativo legal aplicável às sociedades 

anónimas, designadamente o disposto no Código das Sociedades Comerciais. 
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Está também sujeita a todas as normas aplicáveis em matéria de acesso e 

exercício da actividade seguradora. A entidade responsável pela regulamentação 

e supervisão da actividade seguradora é a Autoridade de Supervisão de Seguros 

e Fundos de Pensões.   

 

ii) Regulamentação Interna  

 

Internamente a Companhia emitiu um conjunto de políticas, normas gerais de 

serviço e manuais de procedimentos abrangendo os aspectos mais relevantes do 

seu funcionamento e exercício da actividade e que foram aprovados pelo Conselho 

de Administração. Esses normativos são de cumprimento obrigatório por todos os 

colaboradores, e estão acessíveis através da intranet da Companhia ou são 

divulgados internamente através dos meios de comunicação institucionais.  

 

 

Está instituído na Companhia um Código de Conduta, que resume os princípios 

gerais e as regras de conduta aplicáveis a todos os Colaboradores. Este código 

está publicado na intranet, e foi divulgado internamente através dos meios de 

comunicação institucionais e é disponibilizado a todos os novos colaboradores. 

Encontra-se também publicado no website da Companhia. 

 

 

 

4.1.2.2. CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

A actividade da Companhia é desenvolvida no cumprimento rigoroso de todas as 

normas legais, regulamentares, éticas, deontológicas e de boas práticas relativas 

à actividade seguradora, e não foi instaurado em 2016, qualquer processo por 

infracção das mesmas.  

 

i) Aplicação de Normas de Natureza Fiscal 

 

O cumprimento de toda a legislação e regulamentação em matéria fiscal é 

assegurado pelos serviços competentes e pela Direcção Financeira, e tem o apoio 

de consultores externos - a PricewaterhouseCoopers (PwC).  

 

ii) Aplicação de Normas de Branqueamento de Capitais 

 

A Companhia dispõe de uma Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais, 

cuja aplicação é monitorizada e asseguradas pelas áreas de Compliance e de 

Auditoria Interna. Nesta matéria, a Companhia dispõe de procedimentos 

implementados que garantam uma monitorização eficaz das operações, e que 

permitem a detecção de operações potencialmente suspeitas da prática do crime 

de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, para posterior 

comunicação às autoridades competentes. 

 

Em 2016, o Grupo Patris aplicou o Modelo Global de Gestão dos Riscos de 

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo implementado e 

aprovado em 2014, complementarmente às normas internas já existentes sobre 

esta matéria. 
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Deste modo, e no que concerne a este tema, a actividade da Companhia é 

norteada pelo cumprimento rigoroso da legislação e regulamentação.  

 

Os Colaboradores da empresa encontram-se obrigados ao cumprimento 

escrupuloso dos deveres consagrados no ordenamento jurídico vigente, 

designadamente o dever de diligência relativo ao conhecimento das relações de 

negócio levadas a cabo pelos respectivos clientes, o de conservação dos 

documentos, e o de comunicação oportuna das operações potencialmente 

suspeitas de configurar crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento 

ao terrorismo.  

 

São efectuadas com regularidade acções de formação sobre o tema para todos 

os novos colaboradores, e em que também participam de forma tempestiva todos 

os colaboradores.     

 

iii) Normas de Concorrência e de Protecção do Consumidor 

 

A Companhia tem tido uma preocupação permanente com a transparência das 

suas práticas comerciais e a redução da complexidade dos seus produtos. A 

melhoria e transparência dos conteúdos informativos dos seus produtos, e a recusa 

de práticas e metodologias de venda agressivas, têm sido o contributo da 

Companhia para uma mais sã e leal concorrência nesta actividade. 

 

Está implementado um circuito para o lançamento de novos produtos que 

considera todo o enquadramento legislativo e regulamentar aplicável em temas 

como a concorrência e a protecção do consumidor. No website da Companhia, 

estão disponíveis simuladores e informação sobre Condições Gerais e Informações 

Pré-Contratuais dos diversos produtos, para melhor esclarecimento dos nossos 

clientes.   

   

iv) Aplicação de Normas de Natureza Ambiental 

 

A Companhia está comprometida com a preservação do meio ambiente, através 

da promoção de comportamentos ambientalmente adequados na sua actividade 

operacional.  

 

Existe um manual de práticas ambientais sustentáveis, disponibilizado a todos os 

Colaboradores e são realizadas anualmente campanhas de sensibilização. 

 

v) Aplicação de Normas de Índole Laboral 

 

A Companhia pauta as suas relações laborais por critérios de grande rigor e 

elevados padrões éticos, com o objectivo de evitar o conflito com os seus 

Colaboradores, privilegiando sempre o diálogo como meio mais esclarecedor e 

construtivo para ultrapassar divergências.  
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4.1.2.3. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

A política de recursos humanos da Companhia é norteada por um conjunto de 

pilares fundamentais que assentam nos seguintes princípios: 

 

- A humanização das relações e das condições de trabalho; 

 

- A prática da não discriminação traduzida numa gestão com princípios de 

igualdade, sem ignorar a diversidade; 

 

- O respeito pela dignidade e promoção da Pessoa; 

 

- A adopção de políticas integradas que articulam medidas de prevenção, 

educação, formação e emprego. 

 

i) Igualdade de Tratamento e de Oportunidades entre Homens e Mulheres 

 

No processo de recrutamento e selecção, a Companhia não exerce discriminação 

com base no sexo, etnia, ou nacionalidade. Este respeita integralmente o princípio 

da igualdade de oportunidades, sendo a selecção feita de acordo com o currículo 

e o perfil de competências de cada candidato. 

 

Por outro lado, a Companhia, no âmbito das boas práticas seguidas na sua política 

de recursos humanos e da promoção da valorização da Pessoa enquanto tal, 

entende também que deve ser dada igualdade de tratamento e de oportunidades 

a pessoas portadoras de deficiência. 

 

ii) Conciliação da Vida Pessoal, Familiar e Profissional 

 

A Companhia tem também por preocupação a conciliação do trabalho e da família, 

através da adequação e flexibilidade de horários e condições de trabalho, 

mobilidade interna e adequação das condições físicas e psicológicas dos 

Colaboradores, equipando os postos de trabalho de acordo com as necessidades 

específicas apresentadas. 

 

iii) Valorização Profissional dos Colaboradores 

 

A Companhia promove a formação dos seus Colaboradores, como forma de 

valorização profissional dos mesmos, sendo estes incentivados à formação 

permanente e contínua ao longo da sua vida profissional.  

 

 

 

4.1.3. TRANSACÇÕES RELEVANTES COM ENTIDADES RELACIONADAS 

As transacções relevantes ocorridas em 2016 com entidades relacionadas constam no 

ponto “30. Entidades Relacionadas” do respectivo Anexo às Demonstrações Financeiras 

do Relatório e Contas de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

28 

 

4.1.4. OUTRAS TRANSACÇÕES 

 

4.1.4.1. PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

A Companhia dispõe de procedimentos transparentes relativos à aquisição de 

bens e serviços, através da adopção de critérios de adjudicação orientados por 

princípios de economia e eficácia. 

 

Os procedimentos adoptados são os seguintes: 

  

- Consultas a um conjunto alargado de fornecedores; 

 

- Selecção de fornecedores tendo por base a análise comparativa das propostas 

apresentadas; 

 

- Autorização de despesas de acordo com as competências delegadas; 

 

- Formalização dos contratos com fornecedores de bens/prestadores de serviços. 

 

 

 

4.1.4.2. TRANSACÇÕES QUE NÃO TENHAM OCORRIDO EM CONDIÇÕES DE MERCADO 

Não se verificaram na Companhia transacções fora das condições de mercado. 

 

 

 

4.1.5. MODELO SOCIETÁRIO 

O modelo de governo da sociedade que assegura a efectiva segregação de funções de 

administração e fiscalização é composto, de acordo com os Estatutos da Sociedade, pelos 

seguintes órgãos sociais: 

 

- A Assembleia Geral; 

 

- O Conselho de Administração; 

 

- O Conselho Fiscal; 

 

- O Revisor Oficial de Contas. 

 

Os membros dos órgãos sociais da Companhia são eleitos por um período de 3 anos, 

podendo ser reeleitos. 

 

 

 

4.1.5.1. ASSEMBLEIA GERAL 

A Mesa da Assembleia-geral tem a seguinte composição: 

 

- Presidente: Leonor Monteiro 

 

- Secretário: Tiago Gama 

 

A Assembleia Geral, cujo mandato em curso corresponde ao período de 2016 a 

2018, delibera sobre as matérias que lhe são atribuídas por lei e pelos Estatutos da 

Sociedade. 
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O Conselho de Administração, cujo mandato em curso corresponde ao período de 

2016 a 2018, tem a seguinte composição: 

 

 Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho (Presidente) 

 
 Joaquim José Fernandes Branco (Vice-Presidente) 

 
 Marta Isabel Ferreira da Graça Ferreira (Vogal) 

 
 Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques (Vogal) 

 
 Joaquim de Campos Afonso (Vogal)* 

 

*Com data efeito a 27 de Dezembro de 2016, o Sr. Joaquim de Campos 

Afonso foi cooptado como Vogal do Conselho de Administração. 

 

As competências do Conselho de Administração decorrem da lei e dos Estatutos 

da Sociedade. 

 

 

 

4.1.5.2. ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da sociedade compete a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial 

de Contas ou a uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com as 

competências previstas na lei e cujo mandato em curso corresponde ao período de 

2016 a 2018. 

 

i) Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal tem a seguinte composição: 

 

- Presidente:  António Manuel Lopes Tavares 

  

- Vogais:  Armando Luís Vieira de Magalhães 

 

   Alexandre Miguel Rodrigues Gonçalves 

 

ii) Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas designada é a Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Lda., representada por Carlos Manuel Charneca Moleirinho 

Grenha e por Carlos Alberto Domingues Ferraz (Revisor Oficial de Contas suplente). 

 

 

 

4.1.5.3. AUDITOR EXTERNO 

A auditoria anual às contas da Companhia é efectuada por uma entidade 

independente externa - Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda. e que tem como 

interlocutores privilegiados o Conselho de Administração e a Direcção Financeira. 
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4.1.5.4. GESTÃO DE RISCO E SISTEMAS DE CONTROLO INTERNO 

Gestão de Riscos 

No âmbito da Diretiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25.11.2009, relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu 

exercício (Solvência II), a Real Vida Seguros prosseguiu o seu trabalho de 

adaptação ao novo regime de Solvência II, destacando-se no decurso do ano de 

2016 as seguintes acções e projectos: 

 

 Cálculo e reporte à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

do requisito de capital (SCR); 

 

 Realização do Exercício de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) e 

elaboração do respectivo relatório; 

 

 Desenvolvimento e melhoria dos mecanismos de monitorização para 

verificação do cumprimento dos níveis de tolerância ao risco e das políticas e 

procedimentos de gestão de riscos; 

 

 Avaliação qualitativa da matriz de riscos operacionais e não operacionais. 

 

De referir que a Real Vida Seguros está consciente da importância da natureza da 

função de Gestão de Riscos para o bom funcionamento da Companhia. Com efeito, 

a Seguradora perspectiva criar nos primeiros dias de 2017 o Gabinete de Gestão 

de Risco, ORSA e Solvência (GGROS). A função de monitorização e gestão de riscos 

da Real Vida Seguros será da competência do referido Gabinete de Gestão de 

Risco, ORSA e Solvência. Esta função será desempenhada de forma permanente, 

efectiva e usufruirá da necessária autonomia orgânica e poderes necessários para 

um acesso livre a toda e qualquer informação relevante de cada uma das áreas 

da Companhia. 

     

O GGROS reportará directamente ao Conselho de Administração, e terá como 

principal função o desenvolvimento e operacionalização de um sistema integrado 

de monitorização de riscos adequado à natureza e perfil de risco da Companhia. 

 

Terá como principais objectivos a identificação, avaliação, monitorização e 

mitigação dos riscos materialmente relevantes, quer no âmbito do normal 

funcionamento da Companhia, quer ao nível dos fundos por si comercializados. 

 

O GGROS assumirá assim um papel activo em termos de influência no processo de 

decisão, participando activamente nos vários Comités e assegurando um reporte 

regular de informação para os órgãos de administração e corpos diretivos, visando 

a compreensão e monitorização dos principais riscos a que Companhia está 

exposta e que possam impactar os seus objectivos e/ ou resultados. 

 

Sistemas de Controlo Interno 

A Real Vida Seguros considera a gestão de riscos e controlo interno uma das suas 

principais prioridades e como parte integrante do seu negócio. Neste sentido, tenta 

garantir que todos os seus colaboradores, em todos os níveis da organização, 

estejam sensibilizados para as problemáticas da gestão de risco, desenvolvendo 

assim uma cultura de riscos, nomeadamente através da comunicação e da 

formação acerca destes temas. A organização, no seu todo, está envolvida no 

sistema de controlo de risco global através de uma estrutura em "três níveis de 

controlo“ que fornece indicações úteis sobre a definição clara das 
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responsabilidades de todos os intervenientes (funções operacionais, funções 

transversais e auditoria interna) em termos de gestão de riscos e de controlo 

interno. 

 

 Actividades de controlo implementadas pelos operacionais - 1º Nível de 

Controlo 

É assumido pelas áreas operacionais, responsáveis pela avaliação e redução 

dos riscos, incluindo a implementação de um sistema de controlo adequado, 

abrangendo os processos relativos à actividade de cada área.  

 

Esta primeira linha permite o controlo no quotidiano através da implementação 

das melhores práticas de gestão de risco em cada processo e da comunicação 

de informações relevantes para o segundo nível de controlo. 

  

 Mecanismo estruturado e coordenado - 2º Nível de Controlo 

Este nível de controlo consiste em comités funcionais responsáveis por áreas 

de especialização assim como funções de controlo interno.  

 

Destina-se à estruturação e à manutenção do mecanismo de controlo da 

actividade da organização, incluindo: 

 

 A assistência dos operacionais na identificação e na avaliação dos 

riscos-chave dentro da sua área de atuação; 

 Redação de políticas e procedimentos adequados; 

 Contribuição para o desenho operacional dos controlos relevantes; 

 Desenvolvimento de melhores práticas e transferência de informação; 

 Monitorização da eficácia de funcionamento do processo. 

 

 Avaliação independente do mecanismo pela auditoria interna - 3º Nível de 

Controlo 

 

A função de auditoria interna é independente e tem uma linha de reporte 

directo ao nível mais elevado da organização, o Conselho de Administração. 

 

Esta fornece, através de uma abordagem baseada sobre a análise das 

actividades e processos da companhia e sobre a avaliação da eficácia das 

duas primeiras linhas de controlo, uma segurança adicional ao Conselho de 

Administração sobre todos os elementos da estrutura de gestão de risco, do 

processo de identificação e de avaliação ao sistema implementado para 

mitigar os riscos. 

 

O processo de gestão dos riscos e controlo interno da Real Vida Seguros tem 

como base a cartografia dos riscos, cuja elaboração abrange as seguintes 

etapas:  

 

 Definição da abordagem metodológica de identificação e avaliação 

dos principais riscos, alinhada com os objectivos estratégicos da 

companhia; 

 Elaboração de uma cartografia dos riscos; 

 Identificação dos responsáveis pela gestão dos riscos; 

 Identificação dos controlos a implementar; 

 Definição dos planos de acção; 

 Monitorização dos riscos e da implementação dos planos de acção; 
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 Comunicação e reporte. 

 

A monitorização e a actualização desta cartografia é um processo susceptível 

de evolução contínua. A sua revisão permite à Companhia assegurar uma 

identificação e monitorização dos riscos significativos. 

 

 

 

4.1.5.5. PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES 

Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento das normas 

relativas à abstenção de participar na discussão e deliberação de determinados 

assuntos e respeitam escrupulosamente essas mesmas normas na sua actividade. 

 

 

4.1.6. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Esta informação consta no ponto “30. Entidades Relacionadas” do respectivo Anexo às 

Demonstrações Financeiras do Relatório e Contas de 2016. 

 

 

 

4.1.7. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE 

 

4.1.7.1. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

A Companhia não se encontra admitida à cotação, nem detém emissões de títulos 

transaccionados em mercados financeiros, pelo que não tem nomeado um 

representante para as relações com o mercado. 

 

 

 

4.1.7.2. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O GOVERNO SOCIETÁRIO 

O presente relatório sobre o Governo da Sociedade, que constitui um capítulo 

autónomo do Relatório e Contas de 2016 da Companhia, visa cumprir a 

recomendação de incluir no Relatório do Conselho de Administração um ponto 

relativo ao governo da sociedade. 

 

 

 

4.1.7.3. ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA 

No actual contexto da empresa, a sustentabilidade tem sido uma preocupação 

dominante na gestão da Companhia. Nesse sentido, as matérias de 

desenvolvimento sustentável são cada vez mais importantes, uma vez que dizem 

respeito à responsabilidade das empresas para com os seus Clientes, 

Colaboradores e para com a sociedade em geral. 

 

Num contexto de instabilidade financeira e económica, como o que se continuou a 

viver durante o ano de 2016, os factores de transparência, ética e responsabilidade 

mantêm uma especial relevância. 
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4.1.7.4. NOMEAÇÃO DE UM PROVEDOR DO CLIENTE 

A Companhia dispõe, desde Novembro de 2009, de um Provedor do Cliente que 

tem como função apreciar as reclamações dos tomadores do seguro, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados. 

 

No seguimento da publicação da Lei nº 147/2015, de 9 de Setembro, que dispõe a 

obrigatoriedade das empresas de seguro designarem um Provedor do Cliente de 

entre pessoas singulares de reconhecido prestígio, qualificação, idoneidade e 

independência, a Companhia nomeou a Dra. Isabel Aurora Martins Sucena Ferreira 

como Provedor de Cliente da Real Vida Seguros. 

 

A Companhia dá particular ênfase à gestão e tratamento das reclamações, na 

dupla perspectiva de melhoria de serviço ao cliente e de controlo interno. 

 

As reclamações e sugestões são tratadas e acompanhadas com o máximo rigor e 

celeridade, por estruturas dedicadas que garantem a centralização, a análise, o 

tratamento e a resposta a todas as reclamações e sugestões, qualquer que seja o 

canal de contacto e o suporte utilizado pelo Cliente. 

 

Os procedimentos adoptados na regularização dos processos de reclamações, 

encontram-se devidamente instituídos, documentados e aprovados, promovendo 

deste modo uma comunicação transparente, clara e objectiva. 
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5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
  

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015

(Montantes expressos em Euros)

Nº de Identificação Fiscal: 502245140

Valor Bruto

Imparidade, 

depreciações 

/ 

amortizações 

ou 

ajustamentos

Valor Líquido

Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem 4 16.541.723 - 16.541.723 13.760.987

Investimentos em subsidiárias 5 9.623.174 - 9.623.174 6.402.716

Activos financeiros detidos para negociação 5 2.479.752 - 2.479.752 866.223

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através 

de ganhos e perdas 5 30.115.970 - 30.115.970 18.003.623

Derivados de cobertura - - - -

Activos financeiros disponíveis para venda 5 195.894.244 - 195.894.244 149.417.882

Empréstimos concedidos e contas a receber 19.215.020 - 19.215.020 21.005.371

Outros depósitos 5 10.122.930 - 10.122.930 12.303.012

Empréstimos concedidos 5 9.092.090 - 9.092.090 8.702.359

Outros - - - -

Terrenos e edíficios 6 6.394.077 153.177 6.240.900 3.355.802

Terrenos e edíficios de uso próprio 6 1.906.377 153.177 1.753.200 1.753.102

Terrenos e edifícios de rendimento 6 4.487.700 - 4.487.700 1.602.700

Outros activos tangíveis 7 1.486.194 1.323.024 163.170 86.523

Outros activos intangíveis 8 962.761 962.475 285 -

Goodwill 8 3.654.309 - 3.654.309 -

Provisões técnicas de resseguro cedido 3.675.187 - 3.675.187 4.238.834

Provisão matemática do ramo vida 11 387.366 - 387.366 361.029

Provisão para sinistros 11 2.713.874 - 2.713.874 2.667.468

Provisão para prémios não adquiridos 11 573.947 - 573.947 1.210.337

Activos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo 24 - - - -

Outros devedores por operações de seguros e outras operações 10.619.542 1.213.842 9.405.701 6.524.494

Contas a receber por operações de seguro directo 9 e 17 2.430.062 498.533 1.931.529 1.793.556

Contas a receber por operações de resseguro 9 4.742.085 - 4.742.085 3.687.067

Contas a receber por outras operações 9 e 17 3.447.396 715.309 2.732.086 1.043.871

Activos por impostos e taxas 4.313.454 - 4.313.454 1.839.254

 Activos por impostos (e taxas) correntes 15 1.679.453 - 1.679.453 370.189

 Activos por impostos diferidos 15 2.634.002 - 2.634.002 1.469.066

Acréscimos e diferimentos 10 1.079.808 - 1.079.808 684.966

TOTAL ACTIVO 306.055.216 3.652.518 302.402.698 226.186.674

Porto, 11 de Abril de 2017

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

Ana da Conceição Nogueira Rodrigues Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho
Presidente

Joaquim José Fernandes Branco
Vice Presidente

Marta Isabel Ferreira da Graça Ferreira
Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques
Joaquim de Campos Afonso

O Anexo faz parte integrante destes balanços

NotasACTIVO

2016

2015



 
 

36 

 

 

 

 

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015

(Montantes expressos em Euros)

Nº de Identificação Fiscal: 502245140

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO Notas 2016 2015
PASSIVO

Provisões técnicas       105.302.576 76.029.672

Provisão matemática do ramo vida 11 95.078.186 67.418.409

Provisão para sinistros 11 6.427.839 5.531.938

Provisão para participação nos resultados 11 1.445.678 17.787

Provisão para compromissos de taxa 11 1.239.429 1.239.429

Provisão para Riscos em Curso 11 57.884 -

Provisão para prémios não adquiridos 11 1.053.561 1.822.109

Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguro e 

de contratos de seguro e operações considerados para efeitos 

contabilísticos como contratos de investimento 12 143.976.388 112.547.719

Outros passivos financeiros 13 - -

Passivos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo 24 - -

Outros credores por operações de seguros e outras operações 14.156.075 8.826.397

Contas a pagar por operações de seguro directo 14 2.430.504 1.978.074

Contas a pagar por operações de resseguro 14 3.957.174 3.812.656

Contas a pagar por outras operações 14 7.768.396 3.035.666

Passivos por impostos e taxas 2.882.252 668.071

Passivos por impostos (e taxas) correntes 15 2.882.252 668.071

Acréscimos e diferimentos 16 1.761.851 1.043.479

Outras provisões 17 756.610 949.351

Outros elementos do passivo 2.682 -

TOTAL PASSIVO 268.838.434 200.064.689

CAPITAL PRÓPRIO

Capital 18 16.500.000 15.000.000

Reservas de reavaliação 19 11.576.951 (1.450.474)

Reserva por impostos diferidos 19 (3.007.698) (1.502.999)

Outras reservas 19 13.525.458 11.660.248

Reserva legal 2.052.811 1.811.290

Reserva estatutária - -

Prémios de emissão - -

Outras reservas 19 11.472.647 9.848.958

Resultados transitados 19 (5.947.298) -

Resultado do exercício 916.851 2.415.210

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 33.564.263 26.121.985

TOTAL PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 302.402.698 226.186.674

Porto, 11 de Abril de 2017

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

Ana da Conceição Nogueira Rodrigues Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho
Presidente

Joaquim José Fernandes Branco
Vice Presidente

Marta Isabel Ferreira da Graça Ferreira
Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques
Joaquim de Campos Afonso

O Anexo faz parte integrante destes balanços
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Nº de Identificação Fiscal: 502245140

Técnica Vida
Técnica Não 

Vida
Não Técnica Total

Prémios adquiridos liquídos de resseguro 14.499.481 543.514 - 15.042.995 8.810.294
Prémios brutos emitidos 20 18.194.894 1.320.421 19.515.314 11.875.365
Prémios de resseguro cedido 20 (3.880.403) (852.144) (4.732.546) (3.565.471)
Provisão para prémios não adquiridos (variação) 11 e 21 659.609 237.008 896.617 851.805
Provisão para prémios não adquiridos, parte resseguradores 11 e 21 (474.620) (161.770) (636.390) (351.405)

Comissões de contratos de seguro e operações considerados para 

efeitos contabilísticos como contratos de investimento ou como 

contratos de prestação de serviços 924.095 - - 924.095 256.705
Custos com sinistros, líquidos de resseguro 11 e 21 (15.892.792) (363.081) - (16.255.873) (14.598.720)

Montantes pagos 11 e 21 (15.906.588) (294.202) - (16.200.790) (14.011.606)
Montantes brutos 11 e 21 (18.488.997) (1.532.162) - (20.021.158) (15.818.369)
Parte dos resseguradores 11 e 21 2.582.409 1.237.960 - 3.820.368 1.806.763

Provisão para sinistros (variação) 13.796 (68.879) - (55.083) (587.114)
Montante bruto 11 e 21 926.657 (300.231) 626.426 (279.789)
Parte dos resseguradores 11 e 21 (912.862) 231.352 - (681.509) (307.325)

Provisão matemática do ramo vida, líquida de resseguro (variação) 5.881.706 - - 5.881.706 7.639.418
Montante bruto 11 e 21 5.855.368 - - 5.855.368 7.612.861
Parte dos resseguradores 11 e 21 26.338 - - 26.338 26.557

Participação nos resultados, líquida de resseguro 11 e 21 (11.729) - (11.729) (4.038)
Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro (variação) 11 e 21 - (57.884) - (57.884) (363.023)
Custos e gastos de exploração líquidos (7.614.182) (349.604) - (7.963.786) (4.537.711)

Custos de aquisição 22 (6.427.148) (507.630) - (6.934.778) (4.433.036)

Custos de aquisição diferidos (variação) 11 40.996 (30.427) - 10.568 (357.813)
Gastos administrativos 22 (2.239.054) (20.888) - (2.259.942) (861.603)
Comissões e participação nos resultados de resseguro 22 1.011.024 209.342 - 1.220.366 1.114.742

Rendimentos 25 4.278.362 13.329 2.557.711 6.849.401 7.772.753

De juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor por via 

de ganhos e perdas 4.170.242 13.329 322.586 4.506.157 7.020.537

Outros 108.120 - 2.235.125 2.343.245 752.216
Gastos financeiros (1.662.371) (2.648) (193.500) (1.858.520) (1.038.024)

De juros de passivos financeiros não valorizados ao justo valor por 

via de ganhos e perdas (492.929) - - (492.929) -

Outros 22 (1.169.442) (2.648) (193.500) (1.365.591) (1.038.024)

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros não valorizados ao 

justo valor através de ganhos e perdas 26 (3.213.978) 15.216 (1.172.610) (4.371.373) 5.636.309
De activos disponíveis para venda (1.563.683) 15.216 (1.172.497) (2.720.964) 1.573.476
De empréstimos e contas a receber - (114) (114) 24
De investimentos a deter até à maturidade 1.759 - - 1.759 -
De passivos financeiros valorizados a custo amortizado (2.637.415) - - (2.637.415) (2.835.490)

De outros 985.361 - - 985.361 6.898.299

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao justo 

valor através de ganhos e perdas 26 (1.604.772) - 20.992 (1.583.780) (2.423.677)
De activos e passivos financeiros detidos para negociação (812.843) - 20.992 (791.851) (2.140.991)
De activos e passivos financeiros classificados no reconhecimento 

inicial ao justo valor através de ganhos e perdas (791.930) - - (791.930) (282.687)
Diferenças de câmbio 27 2.428.321 2.235 2.369 2.432.926 2.469.445
Perdas de imparidade ( líquidas de reversão) 28 (4.210.714) (418) (836.161) (5.047.293) (10.871.297)

De activos disponíveis para venda (4.210.714) (418) (836.161) (5.047.293) (8.871.297)
De empréstimos e contas a receber valorizados a custo amortizado - - - - -
De investimentos a deter até à maturidade - - - - -
De outros - - - - (2.000.000)

Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resseguro 29 7.159.105 - - 7.159.105 78.649
Outras provisões (variação) 17 - - 190.611 190.611 3.102.368
Outros rendimentos/gastos 29 97.321 - 162.206 259.527 501.745

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 1.057.852 (199.341) 731.617 1.590.130 2.431.197
Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos correntes 15 - (676.003) (676.003) (346.288)
Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos diferidos 15 - 2.724 2.724 330.302

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.057.852 (199.341) 58.339 916.851 2.415.210

Porto, 11 de Abril de 2017

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

Ana da Conceição Nogueira Rodrigues Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho
Presidente

Joaquim José Fernandes Branco
Vice Presidente

Marta Isabel Ferreira da Graça Ferreira
Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques
Joaquim de Campos Afonso

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

O Anexo faz parte integrante destas Contas de Ganhos e Perdas

CONTAS DE GANHOS E PERDAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Rubricas

2016

2015

(Montantes expressos em Euros)

Notas
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REAL VIDA SEGUROS, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RENDIMENTO INTEGRAL

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Montantes expressos em Euros)

2016 2015

Resultado líquido do exercício 916.851 2.415.210

Variações no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda

  Valor bruto 13.349.176 (2.882.836)

  Montante atribuível aos segurados (344.895) -

13.004.281 (2.882.836)

Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio 23.143 250

Variações na reserva por impostos diferidos (1.504.699) (99.683)

Rendimento integral do exercício 12.439.578 (567.059)

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DE VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2015

Nº de Identificação Fiscal: 502245140 (Valores em euros)

Reservas Reservas por Outras Resultados Resultado

Capital Social de reavaliação Impostos Diferidos reservas transitados do exercício Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2014 15.000.000 1.432.113 ( 1.403.315 ) 10.802.790 ( 1.246.780 ) 2.104.238 26.689.045

Aplicação do resultado - - - 857.458 - ( 2.104.238 ) ( 1.246.780 )

Diminuição de capital - - - - - - -

Aumento de capital - - - - - - -

Cobertura de resultados transitados negativos - - - - 1.246.780 - 1.246.780

Variação por ajustamentos no justo valor de - - - - - - -

activos financeiros disponíveis para venda - ( 2.882.836 ) - - - - ( 2.882.836 )

Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio - 250 - - - - 250

Impostos diferidos - - ( 99.683 ) - - - ( 99.683 )

Resultado líquido do período - - - - - 2.415.210 2.415.210

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 15.000.000 ( 1.450.474 ) ( 1.502.999 ) 11.660.248 - 2.415.210 26.121.985

Aplicação do resultado - - - 1.865.210 - ( 2.415.210 ) ( 550.000 )

Aumento de capital 1.500.000 - - - - - 1.500.000

Correcção de erros de exercícios anteriores - - - - ( 5.947.298 ) - ( 5.947.298 )

Variação por ajustamentos no justo valor de - - - - - - -

activos financeiros disponíveis para venda - 13.004.281 - - - - 13.004.281

Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio - 23.143 - - - - 23.143

Impostos diferidos - - ( 1.504.699 ) - - - ( 1.504.699 )

Resultado líquido do período - - - - - 916.851 916.851

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 16.500.000 11.576.950 ( 3.007.698 ) 13.525.458 ( 5.947.298 ) 916.851 33.564.263

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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2016 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Fluxos operacionais antes das variações nos activos e passivos:

Prémios recebidos, líquidos de resseguro 15.042.995 8.810.294

Sinistros pagos, líquidos de resseguro (15.986.020) (14.062.160)

Comissões de contratos de seguro, de investimento e de prestação de serviços, líquidas (620.590) (178.037)

Resultados cambiais 2.432.926 2.469.445

Pagamentos a empregados e fornecedores (6.893.233) (4.251.072)

Outros 6.505.174 225.601

481.252 (6.985.928)

(Aumentos) / diminuições nos activos operacionais

Devedores por operações de seguro directo e resseguro (1.258.359) (2.728.323)

Devedores por outras operações 319.768 2.639.874

Outros activos (242.638) (165.472)

(1.181.229) (253.922)

Aumentos / (diminuições) nos passivos operacionais

Passivos financeiros relativos a contratos de investimento 11.390.478 31.620.366

Credores por operações de seguro directo e resseguro 592.261 3.684.387

Credores por outras operações 4.720.824 (1.056.789)

16.703.564 34.247.964

Caixa líquida das actividades operacionais antes de impostos 16.003.586 27.008.113

Recebimentos / (Pagamentos) de impostos sobre o rendimento (874.853) (102.125)

Caixa líquida das actividades operacionais 15.128.733 26.905.989

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos resultantes da venda ou reembolso de:

Activos financeiros disponíveis para venda 407.325.976 65.942.434

Activos financeiros a deter até à maturidade - -

Empréstimos e contas a receber (7.012.202) (13.405.658)

Propriedades de investimento 1.862.264 -

Rendimentos de activos financeiros 30.072.801 11.405.288

432.248.840 67.092.064

Pagamentos resultantes da aquisição ou originação de:

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos (21.447.300) 1.521.756

Activos financeiros disponíveis para venda (421.998.135) (96.089.481)

Propriedades de investimento (1.896.939) (212.920)

Activos tangíveis e intangíveis (169.379) (34.502)

Outros (35.748) (545.928)

(445.547.501) (95.361.074)

Caixa líquida das actividades de investimento (13.298.661) (28.269.011)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Distribuição de Dividendos (550.000) -
-

Caixa líquida das actividades de financiamento (550.000) -

Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes 1.280.072 (1.363.022)

Caixa e seus equivalentes no início do período 15.261.651 15.124.009

Caixa e seus equivalentes no fim do período 16.541.723 13.760.987

1.280.071 (1.363.022)

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015


