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1. Enquadramento legal e regulamentar 

O framework deste relatório tem por base o estatuído na Lei n.º 147/2015, decorrente da Diretiva 

2009/138/EC, no Regulamento Delegado (EU) 2015/35 da Comissão e as orientações emitidas 

pela European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”) sobre o Relatório sobre a 

solvência e a situação financeira. O relatório sobre a solvência e a situação financeira da Companhia 

deve compreender os seguintes elementos: 

 

(i) Descrição da atividade e do desempenho da Companhia; 

 

(ii) Descrição do sistema de governação e da avaliação da sua adequação ao perfil de risco; 

 

(iii) Para cada categoria de risco, a respetiva exposição, concentração, medidas de mitigação 

implementadas e análises de sensibilidade; 

 

(iv) Bases e métodos utilizados na avaliação de ativos, provisões técnicas e outros elementos 

do passivo, juntamente com uma explicação de eventuais desvios importantes 

relativamente às bases e métodos utilizados nas demonstrações financeiras estatutárias; 

 

(v) Descrição da gestão do capital, incluindo, no mínimo: (a) A estrutura e o montante dos 

fundos próprios, bem como a qualidade dos mesmos; (b) O montante do requisito de capital 

de solvência e do requisito mínimo de capital; (c) O montante de eventuais incumprimentos 

do requisito mínimo de capital ou de incumprimentos significativos do requisito de capital de 

solvência, que se tenham verificado durante o exercício, ainda que posteriormente 

corrigidos, juntamente com uma explicação da respetiva origem, consequências e medidas 

corretivas eventualmente adotadas. 
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2. Atividades e desempenho 

2.1. Real Vida Seguros  

A Real Vida Seguros, S.A. (“Real Vida Seguros” ou “Companhia”) é uma sociedade anónima constituída 

em 1989, que iniciou a sua atividade em 1990, com sede na cidade do Porto (Edifício Capitólio na 

Avenida de França, 316, 2.º). A Companhia tem por objeto social o exercício da atividade de seguro 

direto e de resseguro do ramo Vida e dos ramos Não Vida de Acidentes Pessoais e de Doença, para os 

quais obteve as devidas autorizações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

(“ASF”).  

Em 30 de dezembro de 2010, o capital social da Real Vida Seguros passou a ser detido pela 

Participadas, S.G.P.S., S.A., tendo esta participação transitado do BPN, S.A.. Já em 27 de setembro de 

2013, a Real Vida Seguros foi adquirida pela Patris Investimentos, S.G.P.S., S.A., na sequência do 

contrato de compra e venda assinado no dia 21 de maio de 2013 com a Participadas, S.G.P.S., S.A.. A 

Companhia passou nessa altura a fazer parte de um grupo financeiro especializado nas áreas de 

gestão de ativos, gestão de poupança, investimentos e corretagem, sendo uma companhia de seguros 

de direito português, vocacionada para soluções e produtos de investimento, aforro, reforma e 

proteção. 

Em 26 de dezembro de 2016, a Real Vida Seguros adquiriu a Finibanco Vida – Companhia de Seguros 

de Vida S.A. (“Finibanco Vida”). No dia 27 de dezembro de 2016 foi registado, em definitivo, o projeto de 

fusão por incorporação da Finibanco Vida na Real Vida Seguros, o qual produziu efeitos contabilísticos 

retroativos com referência a 1 de janeiro de 2016. 

As empresas participadas da Real Vida Seguros, assim como a percentagem de capital por ela detida, 

apresentam-se da seguinte forma à data de 31 de dezembro de 2016: 

Participadas % Detenção 

Fincor - Sociedade Corretora S.A. 100,00% 

Patris – S.G.F.T.C., S.A. 95,04% 

Banif Pensões - S.G.F.P., S.A. 96,49% 

Companhia das Águas Medicinais 

da Felgueira, S.A. 
73,89% 

Indumape - Indústria de Fruta, 

S.A. 
10,00% 
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O organograma do Grupo Patris, com a indicação expressa da posição da Companhia, à data de 31 

de dezembro de 2016 é a seguinte: 

A autoridade responsável pela supervisão da Companhia é a Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões (“ASF”), com sede na Avenida da República, 76, 1600-205 Lisboa, representada 

pelo Senhor Dr. Luís Nunes, cujo contacto telefónico é +351 217 903 100. 

A auditoria externa está a cargo da Oliveira, Reis & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.ºA, B e C, 1250-143 Lisboa, representada pelo 

Senhor Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha, cujo contacto telefónico é +351 217 273 129. 

A Atuária Responsável da Companhia é a Senhora Dra. Cármen Oliveira, com domicílio profissional na 

Rua Abranches Ferrão, nº 10, 1600-001 Lisboa, cujo contacto telefónico é +351 213 170 323. 

A Companhia desenvolve a sua atividade em território nacional e europeu, nomeadamente na Suíça 

para o ramo de Saúde, e nas seguintes classes de negócio: 

(i) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira com participação 

discricionária nos resultados (contratos de seguro); 

 

(ii) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira sem participação 

discricionária nos resultados (contratos de investimento); 

 

(iii) Seguros unit-linked; 

 

(iv) Seguros em caso de morte (temporários); 

 

(v) Seguros de saúde; e 

 

(vi) Seguros de acidentes pessoais. 
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2.2. Desempenho da subscrição 

O ano de 2016 pautou-se pelo reforço de uma estratégia orientada pelo alargamento da rede de 

agentes e corretores, assim como pelo recrutamento de mediadores ligados, motivando os mesmos a 

diversificar a sua oferta através da venda de seguros dos ramos Vida e Não Vida.  

A presença constante da equipa de comerciais no terreno, com o objetivo de desenvolver e dinamizar 

os canais de vendas foi crucial, em 2016, para o crescimento da Companhia, assim como para o 

desenvolvimento da notoriedade e imagem da marca. 

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

face a 2015 (+18%), ao atingir cerca de 90 mil apólices. 

O crescimento da produção deveu-se, fundamentalmente, à conjugação de dois fatores: (i) Um forte 

crescimento orgânico, com a produção nova anualizada e prémios únicos de Vida Risco, Acidentes e 

Saúde quase no dobro do ano anterior; e (ii) Um crescimento muito relevante por aquisições, através 

da compra de 100% da Finibanco Vida e de 96,49% da Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos 

de Pensões, S.A. (“Banif Pensões”). 

 
                                                                                                                    (em milhares de Euros) 

Produção 31-12-2016 31-12-2015 Variação 

Risco Vida 14.284 7.790 83,35% 

Mistos 963 1.047 -8,02% 

Capitalização 39.590 45.793 -13,55% 

PPR 8.024 10.541 -23,88% 

Não Vida 1.320 993 32,98% 

 64.180 66.164 -3,00% 

O valor da produção, de seguro direto, proveniente da Suíça relativa ao seguro do ramo de saúde 

direcionado a estudantes suíços, ascendeu no ano 2016 a aproximadamente €620 milhares. 

O ano de 2016 foi caraterizado 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 dos prémios brutos 

emitidos do segmento de Vida Risco, na ordem dos 83,35%, contrapondo com a quebra verificada nos 

produtos financeiros face ao ano anterior.  

Os Ramos Não Vida têm vindo a ganhar peso no volume de negócios da Companhia. O ritmo de 

crescimento deste ramo, cuja exploração foi iniciada em 2011, tem registado um aumento consistente. 

O aumento deste ramo em 2016 foi de aproximadamente 33%. 

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

positiva face ao ano de 2015, com um crescimento de 77,65%. 

O montante de termos, resgates e indemnizações no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 atingiu 

os €52.51 milhões.  

Este montante traduz um agravamento de 37,60% face a 2015. Esta realidade reveste-se da 

particularidade de em 2016 já estarem contemplados os termos, resgates e indemnizações 

respeitantes à carteira da ex-Finibanco Vida, quando em 2015 esta realidade ainda não estava 

materializada. 
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Os termos, resgates e indemnizações dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, por 

segmento de negócio, apresentam-se da seguinte forma: 

 
   (em milhares de Euros) 

Termos e Resgates 

/ Indemnizações 
2016 2015 Variação 

Vida Risco e Não 

Vida 
6.047 3.258 85,61% 

Mistos 1.246 1.033 20,61% 

Capitalização 32.587 20.647 57,83% 

PPR 12.629 13.223 -4,49% 
 52.509 38.161 37,60% 

 

2.3. Desempenho dos investimentos 

O desempenho dos investimentos influencia de forma significativa o resultado da Companhia. 

Em 31 de dezembro de 2016, a gestão da carteira de investimentos encontrava-se subcontratada à 

Patris Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. Entretanto, 

em inícios de 2017 esta função foi internalizada na Companhia. 

A carteira de investimentos da Companhia aumentou, em 31 de dezembro de 2016, cerca de €67 

milhões, ou seja, um acréscimo de 32% face a 2015. 

Em 31 de dezembro de 2016, a carteira de investimentos da Companhia ascendia a cerca de €280 

milhões. Este aumento é justificado, de grosso modo, pela integração da carteira da Finibanco Vida e 

pelo aumento da produção de contratos de investimento. 

 

      (em milhares de Euros) 

Carteira de investimentos 
31-12-2016 31-12-2015 

Montante  Peso Montante Peso 

Obrigações e títulos de dívida 142.544 51% 93.554 44% 

Ações e Unidades de 

Participação 
94.819 34% 80.270 38% 

Depósitos a Prazo e 

Empréstimos 
19.221 7% 21.005 10% 

Depósitos à Ordem e Caixa 16.542 6% 13.761 6% 

Imóveis 6.241 2% 3.356 2% 

Futuros 745 0% 866 0% 
 280.111 100% 212.813 100% 

As obrigações e títulos de dívida representam cerca de metade da carteira de títulos da Companhia 

em 31 de dezembro de 2016. 

A Companhia detém duas posições de titularização a 31 de dezembro de 2016, cotadas em mercado 

regulamentado, geridas pela Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., no montante de 

€4.464 milhares a essa data.  
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Rendimentos de investimentos 

Os rendimentos da Companhia provenientes da sua carteira de investimentos nos exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2016 e 2015 decompõem-se da seguinte forma:                                                                     
                                  (em milhares de Euros) 

 2016 

Rendimentos de investimentos Juros Rendas 
Unidades de 

participação 
Total 

Ramo vida:     
     Terrenos e edifícios - 115.9 - 115.9 

     Ativos financeiros detidos para negociação 81.8 - - 81.8 

     Ativos financeiros classificados no reconhecimento - - - - 

           inicial ao justo valor através de ganhos ou 

perdas 24.4 - 2.0 26.3 

     Ativos financeiros disponíveis para venda 3,656.7 - 62.6 3,719.3 

     Empréstimos concedidos e contas a receber 103.0 - - 103.0 

     Investimentos a deter até à maturidade 261.2 - - 261.2 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito (29.1) - - (29.1) 

 4,097.9 115.9 64.6 4,278.4 

 - - - - 

Ramos Não Vida: - - - - 

     Ativos financeiros disponíveis para venda 13.0 - - 13.0 

     Empréstimos concedidos e contas a receber .7 - - .7 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito (.3) - - (.3) 

 13.3 - - 13.3 

 - - - - 

Não afetos: - - - - 

     Ativos financeiros disponíveis para venda 2,542.6 - 28.5 2,571.1 

     Investimentos a deter até à maturidade (3.1) - - (3.1) 

     Empréstimos concedidos e contas a receber (12.5) - - (12.5) 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito 2.2 - - 2.2 

 2,529.2 - 28.5 2,557.7 

 6,640.4 115.9 93.1 6,849.4 

 

Os rendimentos de investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 provêm, em grande 

parte, dos juros de obrigações e dívida pública no montante total de €6.640.393. Os restantes 

rendimentos de investimentos, no valor de €209.008 dizem respeito a rendimentos de terrenos e 

edifícios e unidades de participação e ações. 
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                       (em milhares de Euros) 

 2015 

Rendimentos de investimentos Juros Rendas 
Unidades de 

participação 
Total 

Ramo vida:     
     Terrenos e edifícios - 92.1 - 92.1 

     Ativos financeiros detidos para negociação - - - - 

     Ativos financeiros classificados no 

reconhecimento - - - - 

           inicial ao justo valor através de ganhos ou 

perdas 83.6 - 35.8 119.4 

     Ativos financeiros disponíveis para venda 5,936.5 - 1,026.8 6,963.2 

     Empréstimos concedidos e contas a receber 67.3 - - 67.3 

     Investimentos a deter até à maturidade - - - - 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito (110.3) - - (110.3) 

 5,977.0 92.1 1,062.6 7,131.7 

 - - - - 

Ramos Não Vida: - - - - 

     Ativos financeiros disponíveis para venda 8.2 - - 8.2 

     Empréstimos concedidos e contas a receber .3 - - .3 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito (.2) - - (.2) 

 8.3 - - 8.3 

 - - - - 

Não afetos: - - - - 

     Ativos financeiros disponíveis para venda 614.8 - - 614.8 

     Empréstimos concedidos e contas a receber 21.7 - - 21.7 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito (3.7) - - (3.7) 

 632.8 - - 632.8 

 6,618.1 92.1 1,062.6 7,772.8 

     
A variação anual nos rendimentos de investimentos deve-se essencialmente às Unidades de 

Participação, com uma diminuição de €969.484 face ao exercício de 2015. 

O desempenho dos investimentos por classe de ativos apresenta-se no quadro seguinte: 
        (em milhares de Euros) 

Classe de ativo Dividendos Juros Rendas 
Ganhos ou 

perdas líquidos 

Ações 94 - - (2.441) 

Caixa e depósitos à ordem - 86 - (15) 

Dívida pública - 1.963 - 950 

Empréstimos e depósitos a 

prazo 
- 782 - - 

Futuros - - - (716) 

Obrigações - 3.807 - (3.442) 

Outros investimentos - - - 1 

Terrenos e edifícios - - 116 988 

Unidades de participação 1 - - (13) 

  95 6.639 116 (4.688) 
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2.3.1. Informações sobre ganhos ou perdas reconhecidos diretamente em 

ações 

As informações sobre o rendimento integral em ações no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 

dizem respeito às reservas de reavaliação que refletem as mais e menos valias potenciais em ativos 

financeiros disponíveis para venda e as valias positivas de imóveis de uso próprio. As valias potenciais 

dos ativos financeiros disponíveis para venda encontram-se registadas nos capitais próprios da 

Companhia, refletindo as variações no justo valor. 

 

O quadro seguinte apresenta a decomposição das reservas de reavaliação da Companhia a 31 de 

dezembro de 2016:                        
               (em milhares de Euros) 

Reservas de reavaliação 31-12-2016 

Instrumentos de dívida  

   De dívida pública 3.070 

   Empresas participadas e participantes (441) 

   De outros emissores (1.901) 

Instrumentos de capital  

   Valorizados ao justo valor 178 

Unidades de participação 12.984 

Terrenos e edifícios de uso próprio 34 

 13.924 

 

 

2.4. Desempenho de outras atividades 

Em 31 de dezembro de 2016, os prémios de resseguro cedido dos segmentos Vida Risco, Acidentes e 

Saúde apresentaram um aumento de cerca de 33% face ao ano anterior (refletindo a integração da 

carteira da ex-Finibanco Vida). O resultado de resseguro ascendeu a €983.374 a favor dos 

resseguradores no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

No que respeita a outras atividades, a Companhia tem celebrado com a empresa LeasePlan um 

contrato de locação operacional, envolvendo grande parte da frota automóvel da Companhia. 

 

2.5. Eventuais informações adicionais 

A Companhia não apresenta informações adicionais a declarar no presente relatório. 
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3. Sistema de governação 

3.1. Estrutura de governação  

O Conselho de Administração da Companhia determina as orientações estratégicas e cria um ambiente 

favorável à gestão integrada e eficaz dos riscos.  

A estrutura organizacional da Companhia apresentou a seguinte composição em 2016: 

 
(i)  Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração facilita a incorporação da cultura da gestão de risco dentro do processo 

de tomada de decisão, através de: 

 

(a)  Definição de uma estratégia e política face aos riscos a que a Companhia se encontra exposta; 

 

(b)  Controlo da adequação da gestão de riscos e a conformidade com o nível de apetência ao risco; 

 

(c)  Implementação de uma estrutura organizacional adequada às exigências de Solvência II e às 

necessidades da Companhia (seleção de diretores de topo e definição das respetivas 

responsabilidades e deveres e formalização das competências delegadas). A Companhia possui, 

assim, uma estrutura organizacional devidamente definida e adaptada às necessidades da 

atividade com todas as funções segregadas e a respetiva cadeia de responsabilidade 

devidamente formalizada; 

 

(d)  Implementação do Comité de Produtos e do Comité de Investimentos e Riscos, de composição 

interdepartamental e multidisciplinar, os quais têm como responsabilidade monitorizar e 

coordenar projetos e processos e propor tomadas de decisão ao Conselho de Administração nas 

matérias que lhes estão adstritas; 
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(e)  Decisões estratégicas tomadas, tendo sempre em conta os princípios de integridade e 

transparência, assim como as noções de prudência e controlo que permitam mitigar a exposição 

aos riscos; e 

 

(f)  Transmissão destes princípios pelo Conselho de Administração aos diretores de topo e chefias 

intermédias e restantes colaboradores, nomeadamente através da definição e implementação 

de regras de negócio, processos e procedimentos, devidamente estruturados e padronizados. 

  

(ii)  Diretores de topo 

 

Os diretores de topo são responsáveis por assegurar o cumprimento das estratégias, políticas, objetivos 

e orientações definidos pelo órgão de administração, tendo como principais funções: 

 

(a)  Desenvolver, implementar e manter uma estrutura organizacional, nos termos das orientações e 

políticas definidas pelo órgão de administração; 

 

(b)  Garantir que quaisquer áreas de potenciais conflitos de interesse são identificadas 

antecipadamente, minimizadas e sujeitas a uma monitorização cuidadosa e independente; 
   

(c)  Garantir que os colaboradores têm as capacidades e a experiência requeridas para o 

desempenho das suas funções; 
 

(d)  Desenvolver, implementar e manter sistemas de informação e estabelecer canais de 

comunicação e linhas de reporte; 
 

(e)  Rever os sistemas de informação e os canais de comunicação, de forma a assegurar a sua 

permanente adequação à atividade da Companhia; e 
  

(f)  Informar o órgão de administração sempre que sejam identificadas quaisquer falhas ou 

fragilidades na estrutura organizacional da Companhia. 

 

(iii)  Comité de Investimentos e Riscos 

 

O Comité de Investimentos e Riscos tem um papel ativo, enquanto responsável por: 

 

(a)  Participar na identificação dos cenários adversos a considerar no cálculo da necessidade global 

de solvência, na validação dos mesmos, assim como na definição de ações de gestão a 

implementar, aquando da ocorrência dos ditos cenários; 

 

(b)  Informar o Conselho de Administração acerca das alterações do perfil de risco suscetíveis de 

conduzir ao exercício de um ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) não regular; 

 

(c)  Validar e propor para aprovação pelo Conselho de Administração, as ações de gestão a serem 

implementadas, assegurando a monitorização da implementação das mesmas e comunicando-

lhe posteriormente os resultados; 

 

(d)  Emitir o parecer e validar a política e o relatório do ORSA. 

 

(e) Validar a Política de Investimentos (PI); 

 

(f) Validar revisões à PI; 

 

(g) Garantir a vinculação da PI à política de gestão de risco da Companhia; 
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(h) Monitorizar o compliance em matéria de investimentos; 

 

(i) Definir indicadores para avaliação da performance da carteira de ativos; 
 

(j) Monitorizar e avaliar a performance da carteira de ativos, de acordo com os indicadores definidos; 

 

(k) Definir a carteira de ativos ideal para fazer face às responsabilidades da Companhia; e 

 

(m) Monitorizar e avaliar os desvios da carteira de ativos detida, face à carteira de ativos ideal. 

 

Em 2017, o Comité de Investimentos e Riscos manter-se-á em funções, conquanto as funções acima 

descritas passem a ser cometidas ao Gabinete de Gestão de Risco, ORSA e Solvência (“GGROS”), 

entretanto criado. 

(iv) Comité de Produtos 

 

Este Comité é responsável pelo acompanhamento e evolução das atividades relativas ao 

desenvolvimento de produtos e novas linhas de negócio. 

Os membros têm competências deliberativas, apesar de terem de ser ratificadas em Conselho de 

Administração, em todas as matérias que respeitem ao processo de criação, comercialização, 

adequação à política de gestão de risco definida, manutenção, correção e extinção de um produto ou 

serviço. 

As responsabilidades atribuídas ao Comité de Produtos estão descritas abaixo: 

a) Analisar a comercialização e as propostas de criação de novos produtos e/ou serviços;  

b) Corrigir e retificar determinadas caraterísticas dos produtos ou serviços e propor a retirada do 

circuito comercial; 

c) Assegurar a adequação do processo de implementação e de comercialização com a política de 

gestão de risco definida; 

d) Assegurar que as diversas fases do processo de aprovação de lançamento de novos produtos 

e/ou serviços são adequadamente desenvolvidas e que todas as áreas relevantes estão 

comprometidas com o processo de criação/desenvolvimento; 

e) Garantir que as situações de incumprimento dos procedimentos de aprovação e de lançamento 

de novos produtos e/ou serviços são adequadamente corrigidas; e 

f) Apreciar quaisquer determinações ou comunicações relativas aos produtos e/ou serviços 

provindas da ASF. 

(v)  As funções-chave 

 

(a)  A função de gestão de riscos 

 

A função de gestão de riscos, em 2016 na figura colegial do Comité de Investimentos e Riscos (em 

2017, pelo Gabinete de Gestão de Risco, ORSA e Solvência) detém o ownership global do processo 

do ORSA e, como tal, assume as seguintes responsabilidades: 
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- A coordenação da totalidade dos procedimentos ORSA, envolvendo todas as partes 

interessadas consideradas adequadas; 

 

- A preparação do planeamento, as instruções e a comunicação sobre a realização de cada 

tarefa no exercício ORSA; 

 

- A coordenação da definição dos cenários de stress, a serem incluídos no ORSA, e das 

projeções a serem efetuadas; 

 

- A coordenação da elaboração e a atualização de toda a documentação relacionada com o 

processo do ORSA, incluindo a preparação do relatório; 

 

- A submissão do relatório do ORSA para validação e aprovação pelo Conselho de 

Administração; e 

 

- A divulgação do relatório do ORSA internamente e à ASF. 

 

A função de gestão de riscos, apresenta como input do exercício ORSA, um relatório sobre todos 

os riscos relevantes a que a Companhia se encontra exposta no curto, médio e longo prazos. A 

função de gestão de riscos é igualmente responsável pela avaliação da análise dos riscos 

efetuada pelas funções operacionais. Todos os riscos significativos não incluídos nesta análise, 

assim como os riscos emergentes, devem ser por esta destacados com um parecer sobre se a 

Companhia deve ou não aceitar os mesmos e, em caso afirmativo, se estes necessitam ou não de 

capital adicional. 

 

A função de gestão de riscos utiliza também os resultados do ORSA como elemento construtivo 

da sua monitorização dos riscos, no sentido de diligenciar na tomada de medidas para diminuir 

qualquer exposição ao risco que conduza a requisitos de capital significativos. 

 

Insere-se igualmente no âmbito das suas funções, informar o Comité de Investimentos e Riscos e 

o Conselho de Administração sobre quaisquer alterações significativas no perfil do risco que 

poderiam despoletar um exercício de ORSA não regular (parcial ou total). 

 

(b) A função atuarial 

 

A função atuarial é responsável por produzir muitos dos elementos quantitativos do ORSA, 

nomeadamente por: 

 

- Configurar os pressupostos e efetuar o cálculo das provisões técnicas; 

 

- Definir os respetivos cenários ou testes de stress e efetuar as projeções; 

 

- Fornecer um parecer sistemático acerca das consequências dos cenários adversos sobre as 

provisões técnicas; 

 

- Expressar uma opinião sobre a adequação da política de subscrição e dos tratados de 

resseguro, nomeadamente no âmbito da análise das consequências dos cenários adversos; 

 

- Propor o seu parecer crítico sobre o impacto das ações de gestão e, caso seja necessário, 

sobre os restantes cenários de stress; 

 

- Rever e analisar o material de input do ORSA e contribuir para a redação das conclusões e 

recomendações; e 
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- Usar os resultados do ORSA para monitorizar a suficiência das provisões técnicas. 

 

(c)  A função de compliance 

 

A função de compliance é parte integrante do sistema de controlo interno. Esta participa na 

identificação de cenários adversos relativos à alteração ou à aplicação de disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas. Também identifica o risco de sanção judicial, administrativa ou 

disciplinar. Tem igualmente em conta as normas profissionais e deontológicas, cujo 

incumprimento poderá prejudicar a reputação da Companhia. Intervém, nomeadamente após a 

análise de cenários, sobre as opções estratégicas que podem afetar o estatuto jurídico da 

Companhia. 

 

(d)  A função de auditoria interna 

 

A Companhia possui uma função de auditoria interna independente relativamente às outras 

funções na Companhia e com uma linha de reporte ao mais elevado nível da organização, o 

Conselho de Administração. 

 

A função de auditoria interna apresenta as seguintes responsabilidades: 

 

- Efetuar o planeamento da auditoria, o exame e avaliação da informação, bem como os 

resultados da mesma, de acordo com as diretrizes da Administração e as normas internas, 

a fim de assegurar o rigor e o cumprimento das normas instituídas; 

- Assegurar o apoio às Unidades, no âmbito de um projeto específico, tendo como objetivo a 

avaliação de circunstâncias relevantes sobre a atividade ou processo em análise, de forma 

a identificar melhorias operacionais e reduzir a exposição ao risco; 

-  Garantir a análise e monitorização de casos especiais, de acordo com as solicitações da 

Administração ou fraude iminente, bem como representar a empresa junto da APS, de 

forma a diminuir a exposição ao risco; 

- Garantir o cumprimento da política do ORSA; 

 

- Ter uma visão crítica sobre o processo do ORSA; e 

 

- Garantir a sistematização dos exercícios do ORSA, uma vez reunidos os elementos que 

despoletem o mesmo. 

 

Adicionalmente, a função de auditoria interna contribui para o ORSA, através da avaliação do 

cumprimento das outras funções.  

 

 

3.2. Política e práticas de remuneração 

A Companhia tem implementada uma política de remuneração elaborada em conformidade com a 

Circular n.º 6/2010, de 1 de Abril, da ASF, que estabelece as recomendações aplicáveis à política de 

remuneração dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e dos Colaboradores que 

exercem funções-chave e/ou com impacto no perfil de risco da Companhia, e com a Norma 

Regulamentar n.º 5/2010, de 1 de Abril, da ASF, que determina as regras sobre a divulgação de 

informação relativa à mesma. 
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A política de remuneração rege-se pelas seguintes orientações: 

 

(i) A política de remuneração dos órgãos sociais é, anualmente, objeto de apreciação pela 

Assembleia Geral. No que se refere à política de remuneração dos Colaboradores a mesma 

é objeto de avaliação pelo Conselho de Administração e submetida a uma avaliação interna 

com uma periodicidade anual; 

 

(ii) A política de remuneração deverá ser adequada à natureza da atividade e estratégia do 

negócio e coerente com objetivos, valores e interesses a longo prazo da Companhia; 

 

(iii) A política de remuneração deverá estar alinhada com uma prudente e adequada gestão e 

controlo dos riscos, que evite uma excessiva exposição ao risco e potenciais conflitos de 

interesses; e 

 

(iv) A política de remuneração deverá ter uma estrutura clara e transparente no que se refere 

à sua definição e aplicação efetiva. 

A política de remuneração dos órgãos sociais é, anualmente, objeto de apreciação pela Assembleia 

Geral. 

No que se refere à política de remuneração dos colaboradores, a mesma é objeto de avaliação pelo 

Conselho de Administração e é submetida a uma avaliação interna com uma periodicidade anual. 

Compete à Assembleia Geral determinar as remunerações dos órgãos sociais, tendo por base o 

estipulado no Código das Sociedades Comerciais, as funções desempenhadas, a situação económica 

da Companhia e a prática seguida no Grupo. 

O regime de remuneração dos membros dos órgãos sociais é constituído por uma componente fixa e 

variável: 

(i) O Presidente e os Vogais do Conselho de Administração auferem uma remuneração fixa a ser 

paga catorze vezes durante o ano e subsídio de alimentação a ser pago mensalmente; 

(ii) Presidente e Vogais do Conselho Fiscal não auferem remuneração fixa; e 

(iii) O Presidente da mesa da Assembleia Geral não aufere remuneração fixa. 

Compete ao Conselho de Administração aprovar as remunerações dos colaboradores, tendo por base 

a relevância do exercício das suas funções e a prossecução dos objetivos definidos. 

O regime de remuneração dos colaboradores é constituído por uma componente fixa e variável, de 

acordo com o regulamento de remuneração variável em vigor. Os colaboradores que acrescentam 

valor à empresa, ajudando-a a alcançar os seus objetivos através do respetivo trabalho, fator 

indispensável ao crescimento e sucesso sustentado da Real Vida Seguros, vêem o seu contributo e 

competências reconhecidos através do sistema de avaliação de desempenho anual, que se traduz num 

incentivo financeiro. 

A política de remuneração encontra-se publicada no site da Companhia e noutros suportes de 

comunicação adequados e acessíveis a todos os colaboradores, garantindo assim a transparência da 

mesma. 

 



 

 

 17

  

3.2.1. Regime Complementar de Pensões 

No âmbito do novo contrato coletivo de trabalho para a atividade seguradora (“CCT”), assinado em 23 

de dezembro de 2011, todos os trabalhadores no ativo em efetividade de funções, com contratos de 

trabalho por tempo indeterminado, são abrangidos por um plano individual de reforma (“PIR”), um 

plano de contribuição definida que substitui o sistema de pensões de reforma previsto no anterior 

contrato coletivo de trabalho. 

Em conformidade com as regras previstas no novo CCT, o valor capitalizado das entregas para o PIR é 

resgatável pelo trabalhador, nos termos legais, na data de passagem à reforma por invalidez ou por 

velhice concedida pela Segurança Social, existindo uma garantia de capital sobre os montantes da 

transferência inicial e das contribuições efetuadas pela Companhia e pelos próprios beneficiários. 

Os valores integralmente financiados das responsabilidades pelos serviços passados, calculados a 31 

de dezembro de 2011, relativos às pensões de reforma por velhice devidas aos trabalhadores no ativo, 

admitidos até 22 de junho de 1995, que estavam abrangidos pelo disposto na cláusula 51.ª, n.º4, do 

anterior CTT, foram convertidos em contas individuais desses trabalhadores, tendo sido integrados 

como contribuições iniciais nos respetivos planos individuais de reforma. 

As contribuições da Companhia para o plano individual de reforma são efetuadas de acordo com o 

previsto no Anexo V do CCT, correspondendo ao valor que resulta da aplicação ao ordenado base anual 

do empregado das percentagens indicadas na tabela seguinte: 

 

Ano civil Contribuição PIR 

2012 1,00% 

2013 2,25% 

2014 2,50% 

2015 e 

seguintes 3,25% 

Adicionalmente, de acordo com o disposto na cláusula 51.ª, n.º 1 do CCT, a primeira contribuição anual 

da Companhia para o PIR verificar-se-á: 

1. No ano de 2015, para os trabalhadores no ativo, admitidos na atividade seguradora antes de 

22 de junho de 1995; 

2. No ano de 2012, para os trabalhadores no ativo, admitidos na atividade seguradora no período 

compreendido entre 22 de junho de 1995 e 31 de dezembro de 2009; e 

3. No ano seguinte aquele em que completem dois anos de prestação de serviço efetivo na 

Companhia, para os trabalhadores admitidos depois de 1 de janeiro de 2010. 

 

A Companhia criou um fundo de pensões onde se materializa o PIR, que prevê a garantia de capital e 

no qual estão definidas as regras e procedimentos necessários à gestão desse produto. 

 

3.3. Requisitos de qualificação e de idoneidade 

A Real Vida Seguros tem um processo estruturado de descrição e análise de funções que consiste na 

recolha de informação sobre o conteúdo (atividade realizada, resultado da ação e perfil de 

competências, capacidades e qualificações) e o contexto envolvente da função. Este processo é 
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dinâmico e serve como input para todas as atividades de gestão de recursos humanos, garantindo o 

cumprimento dos requisitos específicos da função. 

Conforme o artigo 42.º da Diretiva de Solvência II, todos os dirigentes e responsáveis pelas funções-

chave estão sujeitos a uma dupla exigência de qualificação e idoneidade. Para cada colaborador da 

Real Vida Seguros, identificado como tal, a prova de competência é fornecida pela experiência 

profissional, as qualificações adquiridas e as formações passadas. O controlo da idoneidade é feito, se 

necessário, através da certidão do fornecimento de um extrato do registo criminal.  

Todas as pessoas que sejam responsáveis por funções essenciais deverão preencher, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(i) Possuírem qualificações profissionais, conhecimentos e experiências suficientes para uma 

gestão sã e prudente; e 

(ii) Possuírem uma boa reputação e integridade.  

A Real Vida Seguros atribui uma importância gradual ao seu nível de exigência, no que diz respeito à 

qualificação e à idoneidade, de acordo com o princípio da proporcionalidade, que se declina 

dependendo da complexidade, da natureza e da escala das atividades e áreas de risco em que a pessoa 

evolui. 

 

3.4. Sistema de controlo interno 

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

e parte integrante do seu negócio. Neste sentido, tenta garantir que todos os seus Colaboradores, em 

todos os níveis da organização, estão sensibilizados para as problemáticas da gestão de risco, 

desenvolvendo assim uma cultura de risco, 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 

responsabilidades de todos os intervenientes (funções operacionais, funções transversais e auditoria 

interna) em termos de gestão de riscos e de controlo interno. 

(i) Atividades de controlo implementadas pelos operacionais – 1.º Nível de Controlo 

Os responsáveis pelas áreas operacionais têm consciência da importância de um sistema de controlo 

adequado e eficaz, no que aos processos da sua área diz respeito, tendo portanto implementado 

controlo- 

-chave preventivos e detetivos, suficientemente mitigadores dos riscos materiais a que a Companhia 

se encontra exposta. 

Esta primeira linha permite o controlo no quotidiano, nomeadamente através da implementação das 

melhores práticas de gestão de risco em cada processo e da comunicação de informações relevantes 

ao segundo nível de controlo. 

(ii) Mecanismo estruturado e coordenado – 2.º Nível de Controlo 

Este nível de controlo consiste em comités funcionais por áreas de especialização, dos quais 

destacamos a função de gestão de riscos e a função de compliance.  
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Destina-se à estruturação e manutenção do sistema de controlo interno da organização, incluindo 

nomeadamente: 

- 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-chave relevantes; 

 

- Desenvolvimento de melhores práticas e transferência de informação; e 

 

- Monitorização da eficácia de funcionamento do processo. 

 

 

(iii) Avaliação independente do mecanismo pela auditoria interna – 3.º Nível de Controlo 

A função de auditoria interna é independente das demais e tem uma linha de reporte direto ao nível 

mais elevado da organização, o Conselho de Administração. 

Esta fornece, através de uma abordagem baseada na análise das atividades 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 sistema de controlo interno da Real Vida Seguros assenta numa cartografia de riscos, resultante das 

seguintes etapas:  

- Definição da abordagem metodológica para a identificação e avaliação dos riscos materiais 

da Companhia; 

 

- Elaboração de uma cartografia de riscos; 

 

- Identificação pelos responsáveis na mitigação desses riscos; 

 

- Identificação dos controlos-chave a implementar; 

 

- Definição de planos de ação; 

 

- Monitorização dos riscos e da implementação dos planos de ação; 

 

- Comunicação e reporte. 

A monitorização e a atualização desta cartografia é um processo suscetível de evolução contínua. A 

sua revisão permite à Companhia assegurar uma identificação e monitorização dos riscos materiais. 

3.4.1. Função de compliance 

A função de compliance encontra-se integrada no sistema de controlo interno da Companhia. As suas 

responsabilidades encontram-se descritas no ponto 3.1. sobre a estrutura de governação. 

A Real Vida Seguros possui uma área de Assessoria Jurídica e compliance, responsável pela função de 

cumprimento, independente relativamente às outras funções da Companhia. 
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A partir de 1 de janeiro de 2017, a função de compliance foi assumida pelo Senhor Dr. Jorge Manuel 

Pinto. 

 

3.5. Sistema de gestão de riscos, incluindo a autoavaliação do risco e 

da solvência 

A Companhia considera a gestão de riscos uma das suas principais prioridades como parte integrante 

do seu negócio. 

Com efeito, a Companhia criou 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 (“GGROS”). Esta função será desempenhada de forma 

permanente, efetiva 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 diretamente 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 objetivos a identificação, avaliação, monitorização e mitigação dos riscos 

materialmente relevantes, no âmbito do normal funcionamento da Companhia. 

O GGROS assumirá assim um papel ativo em termos de influência no processo de decisão, participando 

ativamente nos vários Comités e assegurando um reporte regular de informação ao Conselho de 

Administração e corpos diretivos, visando a compreensão e monitorização dos principais riscos a que 

Companhia está exposta e que a possam impactar de forma material. 

O sistema de gestão de riscos integra o segundo nível de controlo do sistema de controlo interno da 

Companhia, onde se encontram os responsáveis pelas áreas de especialização.  

O sistema de gestão de ricos inclui o processo de autoavaliação do risco e da solvência (ORSA) quer 

atual quer prospetivo. 

O sistema de gestão de riscos tem a responsabilidade de levar a cabo o processo ORSA em 

colaboração com todas as áreas da Companhia. 

A Companhia identifica todos os riscos materiais de uma forma contínua, classificando-os numa das 

seguintes tipologias: 

 

- Risco de mercado; 

- Risco de incumprimento pela contraparte; 

- Risco específico de seguros; e 

- Risco operacional. 

 

Com o ORSA, o funcionamento do quadro de gestão de riscos permanece o mesmo, mas é 

complementado pela integração da noção de perfil de risco e da sua transcrição em necessidades 

globais de solvência. 

 



 

 

 21

  

A integração do ORSA nos processos de gestão dos riscos fornece uma visão mais abrangente e ao 

mesmo tempo mais específica sobre o nível e a natureza do risco, expressa na quantificação de 

requisitos de capital da Companhia. Os processos de gestão de riscos encontram-se, assim, na base 

das decisões de gestão da Companhia. 

 

O sistema de gestão de riscos, incluindo a abordagem e a condução do ORSA, está submetido a 

revisões regulares independentes feitas pela função de auditoria interna. Neste contexto, a missão da 

função de auditoria interna é a de verificar o bom funcionamento do processo do ORSA, de avaliar a 

eficácia dos procedimentos que contribuem para a sua implementação e dos procedimentos de 

controlo associados. 

 

As responsabilidades do sistema de gestão de riscos, enquanto ownership global do processo do ORSA, 

encontram-se descritas no ponto 3.2. sobre a estrutura organizacional do presente relatório. 

 

A função de gestão de riscos, apresenta como input do exercício ORSA, um relatório sobre todos os 

riscos relevantes a que a Companhia se encontra exposta no curto, médio e longo prazos. A função de 

gestão de riscos é igualmente responsável pela avaliação da análise dos riscos efetuada pelas funções 

operacionais. 

 

Os quatro procedimentos-chave de tratamento do risco que permitem alinhar o perfil do risco da 

Companhia com a sua estratégia são: 

 

(a)       A aceitação 

 

A aceitação do risco é uma das estratégias de gestão de riscos da Companhia. 

 

A política de underwriting permite alinhar o perfil de risco com o apetite ao risco, no que ao risco 

específico de seguros diz respeito. Baseia-se na política de underwriting, a qual assenta numa 

expectativa de margem técnica. 

 

A aceitação do risco pode-se igualmente revelar necessária quando os custos de implementação 

de um controlo se revelem superiores aos ganhos esperados associados. 

 

A estratégia de aceitação pode, também, ser implementada para responder a uma nova 

necessidade estratégica, onde a apetência anteriormente definida já não é compatível com o 

ganho esperado, sendo necessário posteriormente atualizar a apetência ao risco. 

 

(b)  A transferência 

 

A transferência do risco é um procedimento de tratamento do risco que permite mitigar a 

totalidade ou parte do risco, transferindo-o para um terceiro. 

 

Para a Companhia, no que ao risco específico de seguros diz respeito, a transferência do risco 

assume atualmente a forma de tratados de resseguro e de subscrição de seguros junto de 

terceiros. 

 

Relativamente ao risco de mercado, a Companhia utiliza instrumentos financeiros derivados, 

nomeadamente com o objetivo de efetuar coberturas cambiais. 

 

Estes elementos estruturantes estão sujeitos à validação sistemática do Conselho de 

Administração. 
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(c)   A redução 

 

A estratégia de redução do risco permite atenuar a exposição ao risco, reduzindo a 

probabilidade de ocorrência do risco ou as consequências adversas da sua ocorrência a um 

nível aceitável. Esta estratégia inclui, nomeadamente, a implementação de um sistema de 

controlo interno, completo, pertinente e eficaz. 

 

Como referido anteriormente, o sistema de controlo interno da Companhia assenta no modelo 

das três linhas de defesa, compreendendo a implementação de controlos preventivos e 

detetivos. 

 

(d)  A eliminação 

A eliminação do risco é uma estratégia de gestão de riscos, onde a Companhia toma como 

decisão eliminar o risco, de forma a proteger-se das suas consequências. A Companhia pode 

recorrer a este tipo de plano de ação, através de: 

 

- Término da relação com um prestador ou com um tomador de seguro; 

 

- Abandono de um projeto, quando as perdas potenciais sejam superiores aos ganhos 

esperados; e 

- A utilização de uma nova política comercial, no caso de abandono de uma atividade ou de 

um produto. 

 

No que respeita à determinação das necessidades de solvência da Companhia, a função de gestão de 

riscos e a gestão de capital cooperam de forma conjunta, na medida em que a função de gestão de 

riscos coordena a totalidade dos procedimentos do ORSA, assim como a respetiva submissão e 

divulgação do relatório. Durante este processo cabe à gestão de capital a definição da apetência ao 

risco. 

As necessidades globais de solvência da Companhia são determinadas da seguinte forma: 

(i) Integração dos objetivos estratégicos em termos qualitativos e quantitativos (em 

conformidade com o plano de negócios); 

(ii) Identificação dos riscos mais relevantes associados à realização destes objetivos 

estratégicos; 

(iii) Aplicação dos cenários de stress, de reverse stress e dos respetivos choques; 

(iv) Avaliação do perfil de risco atual; 

(v) Implementação da metodologia de projeção, conforme as instruções definidas na fase de 

preparação;  

(vi) Avaliação do perfil de risco no horizonte temporal do plano de negócio; 

(vii) Identificação das eventuais discrepâncias entre este perfil e a apetência ao risco; e 

(viii) Determinação da necessidade global de solvência. 

O relatório ORSA é realizado com uma periodicidade anual e submetido para aprovação do Conselho 

de Administração anualmente. 
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3.6. Função de auditoria interna 

A Real Vida Seguros possui uma função de auditoria interna, independente relativamente às outras 

funções na Companhia, a qual é desempenhada pelo Senhor Dr. Rui Sousa. 

É da competência da função de auditoria interna o seguinte: 

(i) Elaborar e manter atualizado o Plano de Auditoria Interna Anual, tendo em consideração 

as linhas de orientação estratégica definidas pelo Conselho de Administração, de forma a 

examinar e avaliar a adequação e a eficácia das diversas componentes do sistema de 

controlo interno da Companhia; 

(ii) Promover a realização de auditorias, de acordo com a programação e priorização pré-

definidas, bem como outras solicitadas casuisticamente pelo Conselho de Administração 

ou pelas entidades de supervisão; 

(iii) Comunicar através do relatório de auditoria interna, o resultado da avaliação realizada e 

recomendar as medidas corretivas que se mostrem necessárias; 

(iv) Verificar a implementação das medidas corretivas recomendadas, de forma a garantir a 

aplicação efetiva das mesmas e a correção das deficiências que estavam na sua origem; 

(v) Prestar serviço de consultoria, quando solicitado e desde que não conflituem com o seu 

estatuto de independência, através da emissão de pareceres, formação e participação em 

grupos de trabalho, de modo a acrescentar valor e melhorar os processos e os controlos 

implementados; 

(vi) Assegurar a coordenação dos trabalhos de auditoria interna com os de auditoria externa, 

evitando duplicações e maximizando o grau de controlo dos riscos; e 

(vii) Colaborar com as entidades de supervisão, informando sobre os trabalhos desenvolvidos 

e o nível de implementação das recomendações, bem como o envio de reportes sempre 

que solicitado. 

A função de auditoria interna integra o terceiro nível de defesa, a qual compreende atividades 

conducentes à avaliação da eficácia dos dois primeiros níveis de defesa. 

A monitorização e a atualização desta cartografia é um processo suscetível de evolução contínua. A 

revisão deste processo permite à Companhia assegurar uma identificação e monitorização dos riscos 

materialmente relevantes. 

 

3.7. Função atuarial  

A função atuarial é atualmente assumida pela Direção Técnica e de Resseguro, a qual tem reporte 

direto ao Conselho de Administração.  

Em conformidade com o atual quadro regulamentar, a validação da coerência da adequação do 

cálculo das provisões técnicas económicas e dos pressupostos utilizados no cálculo, bem como dos 

requisitos de solvência, encontra-se externalizada num Atuário Responsável, independente da 

Companhia. 
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É da competência da Direção Técnica e de Resseguro o seguinte: 

 

(i) Colaborar com o Conselho de Administração na definição das estratégias e na proposição 

de políticas enquadradas nos objetivos globais da Companhia; 

(ii) Assegurar a gestão técnica e atuarial das carteiras de produtos em exploração ou a 

explorar, num quadro integrado e coerente com os objetivos estratégicos e operacionais 

definidos; 

(iii) Estabelecer os objetivos globais da exploração técnica da Companhia e propor as políticas 

de aceitação, tarifação e saneamento da carteira; e 

(iv) Coordenar, dinamizar e proceder ao controlo de qualidade e eficiência de atuação dos 

departamentos e recursos que integram a direção. 

A função atuarial situa-se no segundo nível de defesa, sendo uma das funções-chave da Companhia. 

 

3.8. Subcontratação 

A Real Vida Seguros dispõe de uma política de subcontratação aprovada pelo Conselho de 

Administração, que contempla as regras, princípios e procedimentos gerais relativos à subcontratação.  

No que diz respeito à aquisição de bens e serviços, a Real Vida Seguros dispõe de procedimentos que 

visam a adoção de critérios de adjudicação orientados por princípios de economia e eficácia. Neste 

âmbito, os procedimentos adotados são: 

a) Consultas a um conjunto alargado de fornecedores;  

b) Seleção de fornecedores, tendo por base uma análise comparativa das propostas 

apresentadas;  

c) Autorização de despesas, de acordo com as competências delegadas; e 

d) Formalização dos contratos de fornecimento de bens e de prestação de serviços.  

 

A seleção de fornecedores deve ser realizada em condições de igualdade e pautada pelos princípios de 

integridade e transparência. 

A adjudicação deve ser efetuada ao fornecedor cuja contratação seja mais vantajosa para a 

Companhia, tendo por base os critérios definidos na política de subcontratação. 

Poderão ainda ser admitidas exceções à política de subcontratação, mediante aprovação do Conselho 

de Administração, devendo as mesmas ser fundamentadas para cada caso. 

Desta forma, é da competência de cada Direção responsável o seguinte: 

 

(i) Orçamentar as aquisições correntes e não correntes, neste caso em função das atividades 

aprovadas no plano de ação; 

 

(ii) Executar o processo de aquisição, observando as regras definidas na política de 

subcontratação; e 

 

(iii) Controlar a evolução dos gastos sob a sua responsabilidade e garantir o cumprimento 

orçamental. 
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Sempre que, aquando da renovação de um contrato, se verifique uma degradação da avaliação dos 

critérios de “Solvência”, “Informações Comerciais” e “Avaliação Qualitativa”, deverá ser ponderada a 

rescisão do contrato, iniciando-se um novo processo de seleção com exclusão do fornecedor original. 

Sempre que as aquisições de serviços digam respeito à subcontratação de funções-chave ou outros 

trabalhos especializados, dever-se-á ter em conta que as pessoas/entidades a contratar deverão 

possuir um perfil de qualificação profissional e idoneidade compatíveis com a função a desempenhar, 

os quais deverão ser comprovados documentalmente. 

Considera-se que existe qualificação profissional adequada quando a pessoa em causa demonstre 

deter competências e qualificações necessárias ao exercício da função para que vai ser subcontratada, 

adquiridas através de habilitação académica ou de formação especializada apropriada e através de 

experiência profissional cuja duração, natureza e grau de responsabilidade estejam em consonância 

com as exigências da função. 

À data de 31 de dezembro de 2016, a Real Vida Seguros tinha as seguintes áreas subcontratadas:  

 

a) A área de investimentos e gestão de ativos; 

b) A área de assessoria jurídica, mais especificamente a área de advocacia e compliance;  

c) O atuário responsável; e 

d) Gestão de sinistros de Acidentes Pessoais e Saúde pela RNA e AdvanceCare. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2017, a função de compliance foi internalizada, tendo assumida pelo Senhor 

Dr. Jorge Manuel Pinto. 

 

3.9.  Eventuais informações adicionais 

A Companhia não apresenta informações adicionais a declarar no presente relatório. 
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4. Perfil de risco 

4.1. Risco de mercado  

O risco de mercado é o risco associado às posições de balanço, cujo valor ou fluxo de caixa depende 

dos mercados financeiros.  

 

O risco de taxa de juro é função dos ativos e passivos sensíveis a variações de taxa de juro. 

 

A Companhia gere o risco de mercado dos ativos e dos passivos sensíveis a variações de taxa de juro 

numa base de relativa imunização, sempre em função das perspetivas de evolução das taxas de juro e 

de controlo da volatilidade da margem de solvência. A Companhia tenta maximizar o binómio 

retorno/risco dos ativos em relação aos passivos de referência, tendo em conta as restrições legais e 

regulamentares aplicáveis. 

 

O risco de spread é o risco associado a uma perda ou potencial perda derivada do incumprimento de 

juro e/ou de capital dos títulos de dívida em carteira. 

 

O risco acionista é o risco associado a uma perda de valor de instrumentos de capital em empresas 

estratégicas e não estratégicas, na definição do Regulamento Delegado (EU) 2015/35 da Comissão, de 

10 de outubro de 2014. Os requisitos de capital para este risco são significativos, essencialmente em 

resultado das participações estratégicas que a Companhia detém, diretamente ou via unidades de 

participação em fundos de capital de risco, em empresas do Grupo Patris. 

 

O submódulo do risco de concentração é o que mais consumo de capital requer dentro do risco de 

mercado. Tal deve-se ao facto da Companhia ter uma exposição elevada a ativos do Grupo Patris, tal 

como evidenciado abaixo: 

 
                (em milhares de Euros) 

  31-12-2016 

Participadas Participação 
Capitais 

próprios 

Valor de 

balanço 

   Fincor – Sociedade Corretora, S.A.  100,00% 705 680 

   Banif Pensões-S.G.F.P. S.A. 96,49% 2.681 2.587 

   Patris - SGFTC, S.A. 95,04% 260 247 

   Companhia das Águas Medicinais da Felgueira,SA 73,89% 2.282 1.116 

   Indumape - Ind.de Fruta, SA 10,00% 7.093 709 

    13.020 5.338 
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A carteira de investimentos a 31 de dezembro de 2016 compõem-se como segue: 

 
 

A Companhia tem uma carteira de investimentos diversificada, com ativos altamente líquidos afetos às 

provisões técnicas, tal como se demonstra abaixo. 

 

A Real Vida Seguros tem desenvolvido uma política de investimentos, alinhada com a forma de um 

gestor de ativos competente, cuidadoso e experiente, dando seguimento à sua estratégia de 

investimentos, a qual se encontra em conformidade com o princípio do “gestor prudente”, nos termos 

do artigo 132.º da Diretiva de Solvência II. 

Na política de investimentos da Companhia, revista em 2016, foram redefinidos os limites de exposição 

de acordo com uma multiplicidade de critérios, com o objetivo final de dotar a Real Vida Seguros de um 

processo de investimentos mais coerente e sólido, e garantir que os níveis de risco financeiro assumidos 

estarão sempre dentro de patamares considerados prudentes. 

A filosofia principal subjacente à política de investimento e dos novos limites de risco assenta nos 

princípios gerais de prudência, conservadorismo e de preservação de capital. No sentido de cumprir 

com estes objetivos, é implementada uma política focada na obtenção de elevados níveis de 

diversificação de risco, e complementada com a implementação de limites muito estritos que eliminem 

a possibilidade de se gerarem níveis de concentração elevados de exposição a fatores de riscos e 

eventos específicos. 

O risco de mercado é monitorizado pela Área de Investimentos, conjuntamente com o Comité de 

Investimentos e Risco, tendo sido implementado um sistema de monitorização de acompanhamento 

periódico do mercado, com base em análises de cotações, e fatores que permitem avaliar a alteração 

dos investimentos e a implementação de um sistema de monitorização dos modelos de gestão, com 

base nos objetivos de investimento fixados.  

O Conselho de Administração da Companhia tendencialmente adotará medidas de gestão futuras 

conducente à diminuição dos requisitos de capital dos submódulos dos riscos de concentração e 

acionista. 

Os relatórios produzidos são analisados mensalmente pelo Comité de Investimentos e Risco que, com 

base nestes, propõe as ações de gestão a tomar para análise e decisão pelo Conselho de 

Administração. 

Os requisitos de capital do risco de mercado em 31 de dezembro de 2016, respetivamente, de acordo 

com a fórmula-padrão, são como segue: 

51%
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Requisito de capital de solvência 
  (em milhares de Euros) 

  31-12-2016 

Risco de mercado 20.560 

   Taxa de juro 709 

   Acionista 8.597 

   Spread 7.133 

   Concentração 11.729 

   Imobiliário 2.448 

 

4.1.1. Concentração do risco de mercado 

No que respeita à concentração do risco de mercado, a Companhia apresenta uma carteira de 

investimentos diversificada. Desta forma, foram definidos limites para a exposição aos riscos de 

mercado através da definição de limites por emitentes e classes de ativos. São ainda efetuadas análises 

aos riscos de taxa de juro e risco de liquidez.  

4.1.2. Técnicas de mitigação do risco de mercado 

Como técnicas de mitigação do risco de mercado, a Companhia apresenta as seguintes medidas: 

(i) Definir indicadores para avaliação da performance da carteira de ativos; 

(ii) Monitorizar e avaliar a performance da carteira de ativos, de acordo com os indicadores 

definidos; 

(iii) Garantir a vinculação da política de investimentos à política de gestão de risco da 

Companhia; 

(iv) Monitorizar e avaliar os desvios da carteira de ativos detida, face à carteira de ativos ideal; 

e 

(v) Definir estratégias, em matéria de investimentos, promovendo a imunização das 

responsabilidades da Companhia e o recurso a instrumentos financeiros derivados. 

Todas as medidas apresentadas acima são da competência do Comité de Investimentos e Riscos e 

Conselho de Administração. Em 2017, o Comité de Investimentos e Riscos manter-se-á em funções, 

conquanto as medidas acima descritas passem a ser realizadas pelo Gabinete de Gestão de Risco, 

ORSA e Solvência (“GGROS”), à exceção da alínea v) acima referida, que é da competência do Conselho 

de Administração e Comité de Investimentos e Riscos. 
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4.1.3. Análise de sensibilidade 

Em conformidade com o disposto no n.º 7 do artigo 309.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 

Comissão, de 10 de outubro de 2014, foram considerados cenários para as análises de sensibilidade 

para cada risco materialmente relevante no cálculo do requisito de capital de solvência. 

Desta forma, os cenários para cada submódulo, material, do risco de mercado e respetivos resultados 

apresentam-se da seguinte forma: 

1) Risco de mercado - Submódulo de risco de concentração 

        (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto nos fundos 

próprios 
Impacto no SCR 

Exposição ao Grupo Patris no balanço económico 

(+10%) 1.938 (94) 

Exposição ao Grupo Patris no balanço económico (-

10%)  (1.938)  98 

 

2) Risco de mercado - Submódulo de risco acionista 

                      (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto nos fundos 

próprios 
Impacto no SCR 

Valor das subsidiárias no balanço económico (+10%)  2.944  312 

Valor das subsidiárias no balanço económico (-10%)  (2.944)  (312) 

 

3) Risco de mercado - Submódulo de risco de spread 

Para o risco de spread, foi considerado o seguinte pressuposto: 

(i) Para simplificar a análise assumiu-se que 2 notches nos ratings de crédito equivalem a 

50bps de compressão/alargamento de spreads. 

         (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto nos 

fundos próprios 
Impacto no SCR 

Upgrading dos títulos de dívida com rating em 2 notch  445 (25) 

Downgrading dos títulos de dívida com rating em 2 

notch  (622)  64 

 

4.2. Risco de liquidez 

O risco de liquidez é o risco associado à insuficiência de caixa e equivalentes de caixa para solver as 

obrigações de curto prazo, ou incorrer em custos excessivos para o fazer. Este risco decorre 

essencialmente do efeito cumulativo dos riscos de taxa de juro e de spread acima referidos. 

À data de 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentava os seguintes cash-flows previsionais 

dos ativos financeiros, passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguro e de 

contratos de seguro e operações consideradas para efeitos contabilísticos como contratos de 

investimento, provisões matemáticas de contratos de investimento com participação nos resultados 

discricionária, de acordo com a respetiva maturidade:                                                                                                                                                                            
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                                                                          (em milhares de Euros) 

 31-12-2016 

 

Até 

 1 ano 

De 1 

ano 

a 5 

anos 

Mais de 

 5 anos 
Total 

Ativo     
Caixa e seus equivalentes 16,542 - - 16,542 

Ativos financeiros detidos para negociação 825 1,658 - 2,483 

Ativos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao 

justo valor através de ganhos e perdas 28,352 521 2,232 31,105 

Ativos disponíveis para venda 46,584 71,568 99,946 218,098 

Empréstimos e contas a receber 18,398 14 888 19,301 

Outros devedores por operações de seguros e outras operações 9,406 - - 9,406 

Cash inflows  120,106 73,762 103,065 296,933 

     
Passivo     

Provisão matemática de contratos de investimento com 

participação nos resultados discricionária 13,239 38,319 66,881 118,440 

Passivos financeiros da componente de depósito de contratos 

de seguros e de contratos de seguro e operações consideradas 

para efeitos contabilísticos como contratos de investimento 15,893 82,240 60,105 158,239 

Cash outflows  29,133 120,560 126,986 276,679 

 

4.2.1. Concentração do risco 

A Companhia não identificou nenhuma concentração de risco significativa. 

4.2.2. Técnicas de mitigação do risco 

A Companhia dispõe de limites por forma a analisar o risco de liquidez. 

No Comité de Investimentos e Riscos são definidas estratégias, em matéria de investimentos, 

promovendo a imunização das responsabilidades da Companhia com recurso à composição da carteira 

de instrumentos financeiros através de uma análise de adequacidade entre ativos e passivos (também 

designada por análise ALM). 

4.2.3. Análise de sensibilidade 

Para os contratos onde estão previstos prémios regulares foram considerados os prémios futuros no 

cálculo da melhor estimativa. Para estes casos foi aplicada a mesma metodologia e os mesmos 

pressupostos, sendo que se estima que estas apólices se irão manter em vigor.  No caso dos produtos 

temporários anuais renováveis a Companhia considerou apenas os prémios a receber durante o prazo 

da anuidade em curso. A Real Vida Seguros não calcula os lucros esperados incluídos nos prémios 

futuros. 

De modo a atenuar possíveis impactos decorrentes do risco de liquidez, são calculadas mensalmente 

as disponibilidades existentes a curto, médio e longo prazos, de modo a garantir a existência de uma 

margem satisfatória face às necessidades de liquidez previstas. 
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4.2.4. Montante total dos lucros esperados incluídos nos prémios futuros 

Como referido no ponto anterior, a Companhia não calcula os lucros esperados incluídos nos prémios 

futuros e, desta forma, não existem informações a prestar neste âmbito. 

 

4.3. Risco de crédito 

O risco de crédito é definido como o risco de perdas inesperadas, devido à deterioração da qualidade 

creditícia de uma contraparte, incluindo a sua incapacidade de cumprir as suas obrigações de 

pagamento. 

A Companhia monitoriza muito regularmente a exposição ao risco de crédito. 

A exposição da Companhia ao risco de crédito (i.e. risco de crédito no que respeita aos títulos de dívida 

em carteira), em 31 de dezembro de 2016 distribuía-se por zona geográfica e por rating como segue: 

               (em milhares de Euros) 

 31-12-2016 

Ativos disponíveis para venda Portugal 
Resto da  

União Europeia 
Outros Total 

    AAA - 256 - 256 

    AA- até AA+ - 627 - 627 

    A- até A+ 1,012 6,824 208 8,044 

    BBB- até BBB+ 3,684 26,489 9,508 39,681 

    BB- até BB+ 23,522 6,384 1,475 31,382 

    Inferior a BB- 3,633 639 2,756 7,027 

    Sem rating 15,430 19,234 11,221 45,885 

Total 47,281 60,453 25,168 132,902 

Títulos vencidos ou com 

imparidade       5,244 

Total do valor de balanço       138,146 

 

4.3.1. Concentração do risco de incumprimento pela contraparte 

O módulo de risco de incumprimento pela contraparte reflete essencialmente a exposição da 

Companhia aos resseguradores, instituições bancárias (por via de depósitos), mediadores e dívidas de 

terceiros. 

As exposições de tipo 1 e tipo 2 contribuem de forma muito similar para o cálculo do requisito de capital 

deste módulo. A exposição do tipo 1 representa essencialmente os depósitos em instituições bancárias 

e resseguradores, enquanto que a exposição do tipo 2 representa os valores a receber dos mediadores 

e dívidas de terceiros, como se demonstra no gráfico seguinte: 
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     (em Euros) 

A qualidade creditícia dos resseguradores com riscos cedidos pela Companhia à data de 31 de 

dezembro de 2016 é como segue: 

 

 

A Companhia avalia regularmente a qualidade creditícia dos seus resseguradores, não podendo estes 

apresentar um rating inferior a A-, atribuído pela S&P ou Moody’s ou Fitch. 

 

Para os resseguradores que não têm qualidade creditícia atribuída, tratam-se de grupos com os quais 

a Companhia celebrou contratos no passado e que, atualmente, não têm exposição significativa.  

Os requisitos de capital do risco de incumprimento pela contraparte à data de 31 de dezembro de 2016, 

respetivamente, determinados de acordo com a fórmula-padrão, são como segue: 

Requisito de capital de solvência 
  (em milhares de Euros) 

  31-12-2016 

Risco de incumprimento pela contraparte 2.831 

 

4.3.2. Técnicas de mitigação do risco 

O risco de crédito é monitorizado pela Direção Financeira e pela Direção Técnica e de Resseguro, 

conjuntamente com o Comité de Investimentos e Risco.  

No que respeita à monitorização do risco de crédito, a Companhia dispõe de uma Política de 

Investimentos com os limites de exposição máxima por emissor e por rating. 

Ressegurador Rating 

MUNCHENER RUCK AA- 

Scor Global Life AA- 

FINANCIAL INSUR (detida pela Genworth Financial Inc ) sem rating 

FINANCIAL INSURANCE COMPANY LTD A+ 

TOKIO MARINE KILN A+ 

MAPFRE RE A 

LIBERTY SYNDICATES MADRID A+ 

HANNOVER RE AA- 

RGA INTERN. REINSUR. COMPANY AA- 

ARCH RE, BERMUDAS A+ 

Nacional de Reasseguros A- 

PARTNER A+ 

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

Exposição tipo 1 Exposição tipo 2

Risco de incumprimento pela contraparte
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Relativamente ao resseguro, a Companhia dispõe de uma política de resseguro prudente, retendo 

riscos numa dimensão que não coloca em causa a solvência e a sustentabilidade da Companhia. A 

cedência de riscos é efetuada através de tratados de resseguro proporcionais, facultativos e de uma 

cobertura de riscos catastróficos. Foram implementadas medidas de dispersão de risco, 

nomeadamente através da diversificação de resseguradores, os quais têm no mínimo um rating de A-

, atribuído pela S&P ou Moody’s ou Fitch. 

 

4.3.3. Análise de sensibilidade 

Os requisitos de capital resultantes do risco de incumprimento pela contraparte correspondem a 

aproximadamente 12% dos requisitos de solvência totais à data de 31 de dezembro de 2016, razão pela 

qual não foram realizadas análises de sensibilidade. 

 

4.4. Risco específico de seguros  

O risco específico de seguros é definido como o risco de perdas financeiras inesperadas relacionadas 

com a cobertura de seguro, tais como a insuficiência de provisões técnicas, a insuficiência dos prémios 

comerciais, uma evolução desfavorável da sinistralidade, incluindo eventos excecionais com impacto na 

sinistralidade. 

O risco de subscrição é monitorizado pela Direção Técnica, conjuntamente com o Comité de 

Investimentos e Risco, tendo sido implementadas medidas para a atualização e revisão das 

metodologias a utilizar no provisionamento das responsabilidades e implementação de um sistema de 

avaliação das provisões constituídas. 

Os riscos específicos de seguros são tipicamente os seguintes: 

 

(i)  O risco de mortalidade – quando, em média, a incidência de morte entre os segurados é superior 

à esperada; 

 

(ii)  O risco de longevidade – quando, em média, os pensionistas vivem mais tempo do que o 

esperado; 

 

(iii)  O risco de morbidade (i.e. invalidez) – quando, em média, a incidência de doença ou de 

incapacidade entre os segurados apresenta taxas mais elevadas do que o esperado ou as 

percentagens de recuperação de deficiência são mais baixas do que o esperado; 

 

(iv)  O risco de comportamento do segurado – quando, em média, os segurados descontinuam ou 

reduzem as contribuições ou retiram benefícios antes do vencimento de contratos, a uma taxa 

que é diferente da esperada; e 

 

(v)  Despesas – quando as despesas incorridas na aquisição e gestão de apólices são mais elevadas 

do que o esperado. 

 

O Conselho de Administração da Companhia considera que o risco mais material é o risco de 

mortalidade. Não obstante, entende ainda que os riscos com maior probabilidade de ocorrência são os 

riscos de comportamento do segurado e despesas. 

 

O requisito de capital do risco específico de seguros à data de 31 de dezembro de 2016 de acordo com 

a fórmula-padrão, é como segue: 
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Requisito de capital de solvência 
  (em milhares de Euros) 

  31-12-2016 

Risco específico de seguros 5.022 

 

4.4.1. Concentração do risco 

A Companhia apresenta uma carteira de produtos diversificada, que permite mitigar o risco específico 

de seguros. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a produção de seguros de Vida risco correspondia a 

22,3% da produção total, a produção de seguros de capitalização correspondia a 61,7%, a produção de 

seguros PPR correspondia a 12,5% e os restantes 3,6% correspondiam à produção de seguros mistos e 

do ramo saúde. 

4.4.2. Técnicas de mitigação de risco 

A Companhia adota uma abordagem prudente e cautelosa relativamente ao risco de mortalidade, 

ajustando o prémio puro em resultado da idade e da condição acrescida de risco. Adicionalmente, parte 

desse risco é cedido a resseguradores com elevada qualidade creditícia.  

A Companhia dispõe de uma política de resseguro para monitorizar se os resseguradores são 

apropriados. Atualmente, a cedência de riscos é efetuada através de tratados de resseguro 

proporcionais, facultativos e de uma cobertura de riscos catastróficos. 

A Companhia tem um apetite muito limitado relativamente ao risco de longevidade, não tendo intenção 

de subscrever ativamente qualquer forma de contrato de rendas vitalícias diferidas ou imediatas. 

O risco de negócio novo é gerido através de uma análise cuidadosa do design e tarifação dos produtos, 

bem como através de políticas de underwriting estritas e prudentes. 

 

4.4.3. Análise de sensibilidade 

Em conformidade com o disposto no n.º 7 do artigo 309.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 

Comissão, de 10 de outubro de 2014, foram considerados cenários para as análises de sensibilidade 

para cada risco materialmente relevante no cálculo do requisito de capital de solvência. 

Desta forma, os cenários para cada risco específico de seguros e respetivos resultados apresentam-se 

da seguinte forma: 

       (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto nos fundos 

próprios 
Impacto no SCR 

Risco de mortalidade (+10%) (218) 184  

Risco de mortalidade (-10%)  297  3 

Risco de descontinuidade (+10%)  375  215 

Risco de descontinuidade (-10%)  (563)  259 

Risco de despesas (+10%)  (481)  373 

Risco de despesas (-10%)  428  (80) 
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4.5. Risco operacional 
 

O risco operacional é o risco de perda resultante de falhas ou inadequação de processos, pessoas, 

sistemas de informação ou resultante de eventos externos, tais como outsourcing, catástrofes, 

legislação ou fraude. Esta definição inclui o risco legal, de compliance, estratégico, reputacional e os 

riscos de conduta para com os clientes.  

4.5.1. Concentração do risco 

O Conselho de Administração entende que não existe concentração significativa do risco operacional. 

4.5.2. Técnicas de mitigação de risco 

A Companhia dispõe de procedimentos que permitem mitigar os riscos operacionais, nomeadamente 

a existência de uma função de compliance e de auditoria interna, de um código de conduta, políticas de 

continuidade de negócio, entre outras. 

A Companhia tem uma estrutura sólida para avaliar, medir e gerir o risco operacional, que procura 

minimizar através do seu sistema de controlo interno. Adicionalmente, planos de remediação e ações 

de melhoria são colocados em prática para evitar a recorrência de eventos de perda operacional que 

já tenham ocorrido no passado, os quais são objeto de follow-up numa base contínua.  

 

A Companhia monitoriza o risco operacional, nomeadamente através das seguintes fontes: 

 

(i)  Registo de perdas operacionais (internas e externas) relevadas contabilisticamente; 

 

(ii)  Registo de reclamações; 

 

(iii)  Resultados das auditorias internas; e 

 

(iv)  Outros indicadores-chave de risco (ex.º: procedimentos manuais, alterações legislativas e 

regulamentares, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, riscos de cibersegurança, 

outsourcing, planos estratégicos desafiantes, novos canais de distribuição, continuidade de negócio, 

etc.). 

 

O requisito de capital do risco operacional, de acordo com a fórmula-padrão, em 31 de dezembro de 

2016, é o seguinte: 

  Requisito de capital de solvência 
  (em milhares de Euros) 

  31-12-2016 

Risco operacional 1.927 

 

4.5.3. Análise de sensibilidade 

Como referido acima, não existe concentração significativa do risco operacional, pelo que não foram 

efetuadas análises de sensibilidade ao risco operacional. 
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4.6. Stress tests  

Os cenários de stress são definidos como eventos que têm uma probabilidade de ocorrência muito 

pequena, mas, se verificados, podem materialmente impactar quer os fundos próprios quer os 

requisitos de capital da Companhia. 

O objetivo dos cenários de stress é determinar o impacto das situações onde os pressupostos 

subjacentes aos modelos utilizados na gestão do negócio falhem. 

A realização de testes de stress permite ao Conselho de Administração obter informações acerca da 

articulação da estratégia de negócio e da sua sensibilidade relativamente aos riscos, existentes e 

futuros, inerentes ao desenvolvimento da atividade da Companhia, e/ou devidos a fatores externos. 

A análise dos respetivos resultados é importante para a revisão da estratégia de negócios, a gestão de 

riscos e as decisões sobre a gestão do capital. 

Os cenários de stress podem abranger vários riscos e áreas de negócio, ao nível de toda a Companhia, 

de modo individual ou agregado, tendo em conta as interdependências que existam ou que possam 

surgir.  

Os cenários de stress aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia são os seguintes: 

(i)  Risco de incumprimento estratégico do negócio 

 

(a) Redução de 20% da produção nova no exercício de 2016.  

 

 

(ii)  Downgrading de dívida soberana da República da Argentina e da República Federativa do Brasil 

 

(a) Aumento dos prémios de risco em 500bp. 

 

(iii)  Downgrading de dívida corporate da LATAM 

 

(a) Aumento dos prémios de risco em 500bp. 

(iv)  Bailout da República Portuguesa 

    

(a) Diminuição da produção continuada (risco vida, risco não vida e financeiros) em 20%; 

(b) Aumento dos resgates parciais e totais em 25%; 

(c) Haircut de 25% da dívida soberana Portuguesa; 

(d) Haircut de 25% da dívida corporate de emitentes Portugueses; 

(e) Queda do mercado acionista Euronext Lisbon em 25%; 

(f) Efeito sistémico da dívida soberana dos outros países periféricos (Espanha, Itália, Grécia e 

Irlanda). 

 

 

(v)  Risco de concentração no Grupo Patris 

 

(a) Reconhecimento de perdas por imparidade de 25% nos ativos do Grupo. 

 

Em 2016, competiu ao Comité de Investimentos e Riscos emitir propostas e orientações ao Conselho de 

Administração sobre a realização dos choques, assim como desafiar os resultados dos mesmos. Em 

2017, tal competência será cometida ao Gabinete de Gestão de Risco, ORSA e Solvência (“GGROS”). 
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Na medida do possível, a realização de cada choque deve ser acompanhada de análises das possíveis 

e adequadas ações de mitigação. A consideração das ações de gestão nos cenários de stress deve 

permitir tratar cada caso o mais realisticamente possível e destacar mais facilmente os planos de ação 

em função da realização de diferentes eventos (choques). 

Os resultados individuais aos cenários de stress são como segue por referência a 31 de dezembro de 

2016: 

           (em milhares de Euros) 

Cenário  
Variação 

Passivo 

Variação 

Ativo 

Impacto nos 

Recuperáveis 

de Resseguro 

Variação 

Impostos 

Diferidos 

Impacto 

Fundos 

Próprios  

Impacto SCR 

Base (*)             

(i) (7.716) (7.586) (182) 11 (41) 75 

(ii) 
                        

-      
(1.019) - 214 (805) 12 

(iii) - (1.581) - 332 (1.249) 63 

(iv) (5.910) (20.916) (229) 3.199 (12.036) 1.759 

(v) - (5.558) - 887 (4.671) (177) 

 

 

4.7. Eventuais informações adicionais 
A Companhia não apresenta informações adicionais a declarar no presente relatório. 

 

5. Avaliação para efeitos de solvência 

A avaliação dos elementos dos ativos e passivos para efeitos de solvência cumprem com o disposto no 

artigo 75.º da Diretiva de Solvência II: 

(i) Os elementos do ativo são avaliados pelo montante por que podem ser transacionados entre 

partes informadas, agindo de livre vontade, numa transação em condições normais de 

mercado; e 

 

(ii) Os elementos do passivo são avaliados pelo montante por que podem ser transferidos ou 

liquidados entre partes informadas, agindo de livre vontade, numa transação em condições 

normais de mercado. 

 

 

5.1. Ativos 
 

a) Instrumentos financeiros 

 

Os instrumentos financeiros são reconhecidos e valorizados de acordo com os IAS 32 e IAS 39, sendo 

registados na data de contratação pelo respetivo justo valor. 
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O justo valor de um instrumento financeiro corresponde ao montante pelo qual um ativo ou passivo 

financeiro pode ser vendido ou liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas na 

concretização da transação em condições normais de mercado. 

O justo valor de ativos financeiros é determinado com base em: 

(i) Cotação de fecho na data de balanço, para instrumentos transacionados em mercados ativos; 

(ii) Na valorização de instrumentos de dívida não transacionados em mercados ativos (incluindo 

títulos não cotados ou com reduzida liquidez) são utilizados métodos e técnicas de valorização, 

que incluem: 

-  Preços (bid prices) difundidos por meios de difusão de informação financeira, 

nomeadamente a Bloomberg e a Reuters, incluindo preços de mercado disponíveis para 

transações recentes; 

-  Cotações indicativas (bid prices) obtidas junto de instituições financeiras que funcionem 

como market makers;  

- Modelos internos de valorização, os quais têm em conta os dados de mercado que 

seriam utilizados na definição de um preço para o instrumento financeiro. 

Os instrumentos de capital não cotados e cujo justo valor não possam ser mensurados com fiabilidade 

(por exemplo, pela inexistência de transações recentes) são mantidos ao custo, deduzido de eventuais 

perdas por imparidade. 

No caso de ativos financeiros e passivos financeiros registados ao justo valor através de resultados, os 

custos diretamente atribuíveis à transação são registados na rubrica “Ganhos líquidos em ativos e 

passivos financeiros valorizados ao justo valor através de ganhos ou perdas”. Nas restantes situações, 

estes custos são acrescidos ao valor do ativo e passivo. 

Para efeitos do balanço económico este critério valorimétrico não se altera. 

b) Terrenos e edifícios de rendimento 

Correspondem a imóveis detidos pela Companhia com o objetivo de obtenção de rendimento, através do 

arrendamento e/ou da sua valorização. 

 

Os imóveis de rendimento não são amortizados, sendo registados ao justo valor, determinado com base em 

avaliações de peritos avaliadores habilitados e registados na CMVM para o efeito. As variações no justo valor 

são refletidas em ganhos e perdas, nas rubricas “Ganhos líquidos de ativos e passivos financeiros não 

valorizados ao justo valor através de ganhos ou perdas”. 

 

Para efeitos do balanço económico este critério valorimétrico não se altera. 
 

c) Terrenos e edifícios de uso próprio 

Os terrenos e edifícios de uso próprio são valorizados pelo seu justo valor, determinado com base em 

avaliações de peritos avaliadores, habilitados e registados na CMVM para o efeito, deduzido de 

amortizações e perdas por imparidade acumuladas.  

Os custos de reparação, manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como 

gasto do exercício, exceto no que se refere às despesas com itens que reúnam as condições para 
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capitalização, os quais são reconhecidos separadamente na rubrica “Outros ativos tangíveis” e 

amortizados ao longo da respetiva vida útil.  

Os terrenos e edifícios de uso próprio são avaliados com a periodicidade considerada adequada, de 

forma a assegurar que o seu valor de balanço não difira significativamente do seu justo valor.  

A variação no justo valor destes ativos é registada diretamente por contrapartida de capital próprio na 

rubrica “Reservas de reavaliação por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio”.  

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, às taxas correspondentes à vida 

útil estimada dos respetivos imóveis de uso próprio.  

Os terrenos não são objeto de amortização. Sempre que o valor líquido contabilístico dos imóveis de 

uso próprio, após reversão de quaisquer reservas de reavaliação anteriormente registadas, exceda o 

seu justo valor, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercício, na 

rubrica “Perdas de imparidade (líquidas de reversão)”. As perdas por imparidade podem ser revertidas, 

também com impacto em resultados do exercício, caso subsequentemente se verifique um aumento no 

valor recuperável do ativo. 

Para efeitos do balanço económico este critério valorimétrico não se altera. 

 

d) Outros ativos intangíveis 

Encontram-se registados nesta rubrica custos com a aquisição, desenvolvimento ou preparação para 

uso de software utilizado pela Companhia.  

Os ativos intangíveis com vida útil são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e 

perdas por imparidade acumuladas. As amortizações são registadas numa base sistemática ao longo 

da vida útil estimada dos ativos. 

Em conformidade com o disposto no artigo 12.º do Regulamento Delegado 2015/35, para efeitos do 

balanço económico, os ativos intangíveis são valorizados em zero Euros, exceto se o ativo intangível for 

suscetível de ser vendido separadamente. 

e) Montantes recuperáveis de resseguro 

Os montantes recuperáveis de resseguro correspondem à quota-parte da responsabilidade dos 

resseguradores nas responsabilidades totais da Companhia, sendo calculados de acordo com os 

tratados de resseguro em vigor, no que se refere às percentagens de cedência e a outras cláusulas 

existentes. 

A valorização, para efeitos do balanço económico, é apurada pelo justo valor na projeção da melhor 

estimativa dos cash-flows de resseguro. 

Para efeitos de desconto dos fluxos de caixa no cálculo da melhor estimativa dos montantes 

recuperáveis foi aplicada a estrutura temporal das taxas de juro sem risco relevante, publicada pela 

Autoridade Europeia dos Seguros de Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) por referência a 

31 de dezembro de 2016. 
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f) Caixa e equivalentes de caixa 

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a três 

meses a contar da data de aquisição, prontamente convertíveis em dinheiro e com risco reduzido de 

alteração de valor, nomeadamente caixa e disponibilidades em instituições de crédito, que não estejam 

associados a uma natureza de investimento. 

Para efeitos do balanço económico este critério valorimétrico não se altera. 

g) Impostos diferidos 

Os impostos sobre os lucros, registados em ganhos ou perdas, incluem os impostos correntes e os 

impostos diferidos. 

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do resultado 

contabilístico devido a ajustamentos à matéria coletável resultantes de custos ou proveitos não 

relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros períodos contabilísticos. 

Os impostos diferidos, por sua vez, correspondem ao impacto no imposto a recuperar / pagar em 

períodos futuros, resultante de diferenças temporárias, dedutíveis ou tributáveis, entre o valor de 

balanço dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na determinação do lucro tributável. 

Contabilisticamente, são registados passivos por impostos diferidos para todas as diferenças 

temporárias tributáveis. Porém, apenas são registados impostos diferidos ativos até ao montante em 

que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros, que permitam a utilização das 

correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de prejuízos fiscais. Adicionalmente, 

não são registados impostos diferidos ativos nos casos em que a sua recuperabilidade possa ser 

questionável devido a outras situações, incluindo questões de interpretação da legislação fiscal em 

vigor. 

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa venham a estar 

em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, as quais correspondem às taxas aprovadas 

ou substancialmente aprovadas na data de balanço. 

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são refletidos na conta de ganhos e perdas do 

exercício, exceto nos casos em que as transações que os originaram tenham sido refletidas noutras 

rubricas de capital próprio. Nestas situações, o correspondente imposto é igualmente refletido por 

contrapartida de capital próprio, não afetando o resultado do exercício. 

Para efeitos do balanço económico este critério valorimétrico não se altera. 

 

5.2. Provisões técnicas 

A melhor estimativa foi calculada a partir de uma base de dados com informação apólice a apólice, 

considerando os pressupostos atuariais determinísticos apresentados nos pontos seguintes.  

O cálculo da melhor estimativa consistiu no valor esperado determinístico atual dos fluxos de caixa 

futuros de entrada (recebimentos) e de saída (pagamentos), ponderados pela sua probabilidade de 

ocorrência, tendo em conta o valor temporal do dinheiro, com base na estrutura temporal das taxas de 

juro sem risco relevante publicada pela EIOPA por referência a 31 de dezembro de 2016. 

Foram considerados como fluxos de entrada, quando aplicável, os prémios futuros. 
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Foram considerados como fluxos de saída, quando aplicável, as comissões, outras despesas de 

aquisição, as mortes, os resgates e os termos. 

O cálculo teve por base os contratos em vigor à data de 31 de dezembro de 2016. 

Adicionalmente, foram calculados os fluxos de caixa futuros relativos às despesas inerentes aos 

contratos, como parte integrante do cálculo da melhor estimativa para cada classe de risco. 

A melhor estimativa foi calculada pelo seu valor bruto, sem dedução dos montantes recuperáveis de 

resseguro. 

Os montantes recuperáveis de resseguro cedido foram calculados seguindo a mesma metodologia do 

cálculo da melhor estimativa de seguro direto, tendo em consideração os capitais de resseguro e o 

ajustamento relativo às perdas esperadas por incumprimento. 

De acordo com o definido no artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 8/2012-R, de 29 de outubro, da 

ASF, a segmentação utilizada pela Companhia foi a seguinte: 

Responsabilidades de Natureza Vida: 

 

a) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira com participação 

discricionária nos resultados (contratos de seguro); 

 

b) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira sem participação 

discricionária nos resultados (contratos de investimento); 

 

c) Seguros unit-linked; 

 

d) Seguros em caso de morte (temporários); 

 

e) Seguros de saúde; 

 

f) Seguros de acidentes pessoais. 

Como pressuposto macroeconómico foi considerada uma taxa de inflação de 0,8% para efeitos de 

determinação das despesas estimadas em 2017. 

Para efeitos de valorização das provisões técnicas numa base discricionária, a Companhia recorre a 

métodos determinísticos. 

Os dados quantitativos das provisões técnicas económicas, por classe de negócio, a 31 de dezembro de 

2016 encontra-se no Anexo II do presente relatório no template de reporte quantitativo com o código 

S.12.01.01. 

Nos pontos seguintes apresentam-se as bases, métodos e pressupostos por segmento de negócio 

considerados no cálculo das provisões técnicas.  

5.2.1. Seguros e operações de natureza predominantemente financeira com e 

sem participação discricionária nos resultados 

O passivo técnico em base económica dos seguros e operações de natureza predominantemente 

financeira com e sem participação discricionária nos resultados foi determinado apólice a apólice, 

de acordo com o seguinte: 
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(i) Foram considerados os prémios futuros programados; 

(ii) Nas apólices de contratos de seguro, os passivos técnicos foram capitalizados à taxa técnica 

garantida da apólice, não tendo sido considerada participação discricionária nos resultados 

futura (não foram tidas em consideração as opções e garantias relativas à participação nos 

resultados futuras por não serem significativas, dado existirem resultados transitados 

negativos significativos e taxas técnicas garantidas elevadas nas carteiras com participação 

nos resultados);  

(iii) Nas apólices de contratos de investimento, os passivos técnicos foram capitalizados à taxa 

anual garantida da apólice, sendo que, para os anos em que não existe garantia de taxa, 

assumiu-se a capitalização à taxa forward; 

(iv) No ano termo do contrato, considerou-se apenas metade do valor do prémio do ano 

anterior, dado ter-se assumido que as apólices terminam a meio do ano; 

(v) Para o cálculo do passivo técnico é abatido às fórmulas acima o valor dos respetivos 

encargos. 

Para o cálculo das despesas com sinistros, despesas de manutenção, taxas de resgate e mortalidade, 

os pressupostos utilizados tiveram por base os dados históricos da Companhia. Os dados quantitativos 

dos pressupostos utilizados para o cálculo das provisões técnicas no ano de 2016 encontram-se no 

Anexo I do presente relatório. 

A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual dos cash-flows futuros da Companhia, 

considerando os fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o cumprimento 

integral das responsabilidades assumidas até ao completo run off das mesmas, incluindo prémios, 

sinistros, despesas de manutenção, despesas de gestão com sinistros e comissões. 

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 

referência a 31 de dezembro de 2016.  

5.2.2. Seguros unit-linked 

A melhor estimativa das responsabilidades técnicas numa base económica dos produtos unit-linked 

corresponde ao justo valor da carteira de ativos afetos acrescido do diferencial líquido entre o valor 

esperado atualizado das comissões e encargos futuros a cobrar ao cliente, deduzido do valor esperado 

atualizado das despesas de gestão futuras. 

A projeção de seguros unit-linked, foi efetuada deterministicamente, apólice a apólice, de acordo com 

os pressupostos descritos nos parágrafos seguintes.  

Para o cálculo da taxa de resgate, mortalidade, e encargos de gestão, os pressupostos utilizados 

tiveram por base os dados históricos da Companhia. Os dados quantitativos dos pressupostos 

utilizados para o cálculo das provisões técnicas no ano de 2016 encontram-se no Anexo I do presente 

relatório.  

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 

referência a 31 de dezembro de 2016.  

5.2.3. Seguros em caso de morte (temporários)  

A provisão técnica de base económica corresponde ao valor esperado atual determinístico dos prémios 

comerciais a cobrar ao cliente deduzido do valor esperado atual determinístico da mortalidade e das 
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despesas de aquisição e comercialização. Estas projeções foram efetuadas apólice a apólice, como 

segue: 

(i) Assumiu-se que todas as apólices terminam na data de termo, ou seja, não existem 

renovações; 

(ii) Foram considerados como prémios de 2017, os prémios que faltam cobrar até à data de 

termo de cada apólice. 

Apresenta-se nos parágrafos seguintes a metodologia de cálculo dos valores esperados atuais 

determinísticos. 

A projeção dos prémios comerciais futuros tem por base os prémios comerciais anuais das apólices 

ajustados da caída da carteira por anulações e mortes, calculados de acordo com o respetivo 

fracionamento. 

Para o cálculo das despesas com sinistros, despesas de manutenção, anulações, comissões, 

mortalidade e invalidez, os pressupostos utilizados tiveram por base os dados históricos da Companhia. 

Os dados quantitativos dos pressupostos utilizados para o cálculo das provisões técnicas em 31 de 

dezembro de 2016 encontram-se no Anexo I do presente relatório.  

A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual determinístico dos cash flows da Companhia, 

considerando os fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o cumprimento 

integral das responsabilidades assumidas em 31 de dezembro de 2016, incluindo as despesas de gestão 

com sinistros, sinistros, comissões e prémios pagos.  

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 

referência a 31 de dezembro de 2016.  

5.2.4. Seguros de acidentes pessoais 

A provisão técnica de base económica corresponde ao valor esperado atual determinístico dos prémios 

comerciais a cobrar ao cliente deduzido do valor esperado atual determinístico da mortalidade e das 

despesas de aquisição e comercialização. Estas projeções foram efetuadas apólice a apólice, como 

segue: 

(i) Assumiu-se que todas as apólices terminam na data de termo, ou seja, não existem 

renovações; 

(ii) Foram considerados como prémios de 2017, os prémios que faltam cobrar até à data de 

vencimento de cada apólice. 

Apresenta-se nos parágrafos seguintes a metodologia de cálculo dos valores esperados atuais 

determinísticos. 

A projeção tem por base o prémio anual das apólices ajustado da caída da carteira por anulações e 

mortes, calculados de acordo com o respetivo fracionamento. 

Para o cálculo da taxa de anulações, mortalidade, comissões, despesas com sinistros, despesas de 

manutenção e despesas de tratamento, os pressupostos utilizados tiveram por base os dados 

históricos da Companhia. Os dados quantitativos dos pressupostos utilizados para o cálculo das 

provisões técnicas em 31 de dezembro de 2016 encontram-se no Anexo I do presente relatório.  
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A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual determinístico dos cash flows esperados da 

Companhia, considerando os fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o 

cumprimento integral das responsabilidades assumidas à data de 31 de dezembro de 2016, incluindo 

as despesas de manutenção, despesas de gestão de sinistros, sinistros, comissões e prémios. 

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 

referência a 31 de dezembro de 2016.  

5.2.5. Margem de risco  

A margem de risco foi calculada por aplicação da metodologia do custo de capital, recorrendo a um 

método simplificado, de acordo com o estabelecido no artigo 58.º do Regulamento Delegado (UE) 

2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 2014. 

Seguiu-se a metodologia associada ao nível 2 da hierarquia das simplificações para a margem de risco, 

de acordo com o Anexo técnico IV das Orientações sobre a avaliação de provisões técnicas emitidas 

pela EIOPA. Esta metodologia consiste em estimar os SCRs futuros de forma proporcional às melhores 

estimativas futuras. 

No seu cálculo, a taxa de juro e os riscos não consideraram quaisquer ajustamentos, nem mecanismos 

transitórios. 

Sendo esta simplificação baseada no run-off das provisões técnicas, assume-se que a escolha da 

simplificação foi efetuada considerando que o perfil do risco associado às responsabilidades não se irá 

alterar nos próximos anos, nomeadamente no que diz respeito aos riscos específicos, o risco de 

contraparte e o risco operacional. 

5.2.6.  Apresentação quantitativa das provisões técnicas 

O quadro seguinte apresenta o valor das provisões técnicas, por classe de negócio, decompondo-se na 

melhor estimativa, margem de risco e valor transitório das provisões técnicas: 
             (em milhares de Euros) 

Provisões Técnicas em 31-12-2016 
Seguros de 

vida 

Saúde e 

acidentes 

pessoais 

Provisões calculadas como um todo 35.500  

Melhor estimativa      

Melhor estimativa bruta 234.083 565 

Montantes recuperáveis de resseguro (2.958) (658) 

Melhor estimativa líquida 231.125 (92) 

Margem de risco 2.446 2 

Valor transitório das provisões técnicas     

Melhor estimativa (23.614) - 

Total das provisões técnicas líquidas de 

resseguro 
248.416 568 

 

5.3. Outros passivos 

a) Passivos por impostos diferidos 
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Os impostos diferidos para efeitos de Solvência II são determinados através da diferença entre os 

valores do balanço económico (Solvência II) e os ativos e passivos registados no balanço estatutário. A 

diferença apurada entre os balanços é multiplicada pela taxa de imposto da Companhia em 31 de 

dezembro de 2016. 

 

5.4. Explicação quantitativa e qualitativa das diferenças entre o 

balanço económico e o balanço estatutário 

As diferenças entre o balanço económico e o balanço estatutário à data de 31 de dezembro de 2016 

são como segue: 

5.4.1. Ativo 
                  (em milhares de Euros) 

Ativos 
Balanço 

económico 

Balanço 

estatutário 
Diferença 

Goodwill - 3,654 (3,654) 

Custos de aquisição diferidos - 1,367 (1,367) 

Ativos intangíveis 0.3 0.3 - 

Ativos por impostos diferidos 3,975 2,634 1,341 

Ativos fixos tangíveis para uso próprio 1,916 1,916 - 

Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e 

a U.P) 215,594 219,879 (4,285) 

Imóveis (que não para uso próprio) 4,488 4,488 - 

Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações 5,338 9,623 (4,285) 

Ações e outros títulos representativos de capital 2,408 2,408 - 

Ações e outros títulos representativos de capital - cotadas em bolsa 2,408 2,408 - 

Obrigações 146,331 146,331 - 

Obrigações de dívida pública 87,496 87,496 - 

Obrigações de empresas 54,366 54,366 - 

Títulos de dívida garantidos com colateral 4,469 4,469 - 

Organismos de Investimento Colectivo 47,162 47,162 - 

Derivados 745 745 - 

Depósitos diferentes dos equivalentes de caixa 9,123 9,123 - 
Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de 

participação 36,526 36,526 - 

Empréstimos e hipotecas 9,092 9,092 - 

Empréstimos e hipotecas a particulares 9,050 9,050 - 

Empréstimos sobre apólices de seguro 42 42 - 

Montantes recuperáveis de resseguro dos ramos: 3,616 3,675 (60) 

Não vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo 
não vida - 438 (438) 

Não vida excluindo acidentes e doença - 438 (438) 

Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, 
excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a U.P) 3,616 3,237 378 

Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida 658 56 602 

Vida excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a U.P. 2,958 3,181 (224) 

Depósitos em cedentes 1,932 1,932 - 

Valores a receber de operações de seguro e mediadores 4,739 4,742 (3) 

Valores a receber de contratos de resseguro 4,412 4,412 - 

Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou do fundo inicial 

mobilizados mas ainda não realizados 12,860 12,860 - 

Caixa e equivalentes de caixa 264 1,080 (815) 

Total dos ativos 294,926 303,770 (8,844) 
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a) Goodwill 

Em conformidade com os métodos de avaliação do goodwill previstos no Regulamento Delegado 

2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, a Companhia valorizou o goodwill em zero 

Euros.  

b) Custos de aquisição diferidos 

Para efeitos do balanço económico, os custos de aquisição diferidos são valorizados em zero 

Euros. 

c) Ativos por impostos diferidos 

Para efeitos de balanço económico, e de acordo com disposto no artigo 15.º do Regulamento 

Delegado 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, a Companhia só reconhece ativos por 

impostos diferidos quando seja provável a existência de lucro tributável futuro contra o qual estes 

possam ser utilizados.  

Como tal, a Companhia elaborou um Plano de Negócios onde evidencia a expectativa de recuperar 

esses ativos por imposto diferidos, não sendo para este efeito, considerada a variação no valor das 

participadas avaliadas em Solvência II pelo equity ajustado. 

d) Participações 

Para efeitos de balanço estatutário, as participações são valorizadas ao custo de aquisição 

deduzido de perdas por imparidade. Para efeitos de balanço económico, essas participadas são 

valorizadas pelo método da equivalência ajustada, na medida em que as empresas participadas 

não são cotadas. 

Desta forma, em conformidade com o disposto no artigo 13.º do Regulamento Delegado 2015/35, 

da Comissão, de 10 de outubro de 2014, a avaliação das participações, teve por base a parcela 

detida pela Companhia no excesso do ativo sobre o passivo da participada deduzido dos ativos 

intangíveis. 

e) Recuperáveis de resseguro 

Na rubrica dos recuperáveis de resseguro ocorreu um ajustamento no valor de €215,693, entre o 

balanço económico e o balanço estatutário, apurado através da valorização pelo justo valor na 

projeção da melhor estimativa dos cash-flows de resseguro. 

Os montantes recuperáveis de resseguro, a 31 de dezembro de 2016, ascendem a €3,459,494, dos 

quais €614,952 dizem respeito ao ramo de Acidentes e Doença e €2,844,542 dizem respeito ao 

ramo Vida.  

f) Outros ativos 

A rubrica de outros ativos é composta pelo Fundo Compensação Trabalho, custos diferidos e 

acréscimos de proveitos. O ajustamento efetuado na presente rubrica diz respeito à anulação dos 

gastos diferidos no valor de €809 milhares. 
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5.4.2. Passivo 

(em milhares de Euros) 

Passivos 
Balanço 

económico 

Balanço 

estatutário 
Diferença 

Passivos       

Provisões técnicas - não vida (214,452) 694 (215,146) 

Provisões técnicas - não vida (excluindo acidentes e doença) (214,452) 694 (215,146) 

Provisões técnicas calculadas como um todo (214,452) - (214,452) 
Provisões técnicas — vida (excluindo contratos ligados a índices e a unidades de 

participação) 214,058 214,452 (395) 

Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do 
ramo vida) 568 83 485 

Melhor estimativa 566 - 566 

Margem de risco 2 - 2 
Provisões técnicas — vida (excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices 

e a unidades de participação) 213,490 214,370 (880) 

Margem de risco (92) - (92) 

Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação 34,926 35,500 (574) 

Provisões técnicas calculadas como um todo 35,500 - 35,500 

Provisões distintas das provisões técnicas 757 757 - 

Passivos por impostos diferidos 1,041 535 506 

Valores a pagar de operações de seguro e mediadores 2,431 2,431 - 

Valores a pagar a título de operações de resseguro 3,957 3,957 (0) 

Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro) 10,116 10,116 - 

Outros passivos 1,503 1,765 (261) 

Total dos passivos 268,788 270,206 (1,418) 

Excedente dos ativos sobre os passivos 26,139 33,564 (7,426) 

 

g) Provisões técnicas 

A diferença no valor das provisões técnicas entre o balanço económico e o balanço estatutário, em 

conformidade com o Regulamento Delegado 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, 

resulta do cálculo da melhor estimativa das provisões técnicas e da margem de risco à data de 31 

de dezembro de 2016. 

h) Passivos por impostos diferidos 

O ajustamento de €518.929 nos passivos por impostos diferidos para efeitos do balanço económico 

corresponde ao efeito fiscal diferido resultante da diferença entre os valores do balanço económico 

e a respetiva base fiscal, não sendo para este efeito, considerada a variação no valor das 

participadas avaliadas em solvência II pelo equity ajustado. 

i) Outros Passivos 

A rubrica de outros passivos é essencialmente composta por acréscimos de custos e proveitos 

diferidos. O ajustamento efetuado na presente rubrica diz respeito à anulação dos proveitos 

diferidos no montante de €261.353. 

 

5.5. Declaração sobre o ajustamento de congruência 

A Companhia não utilizou o ajustamento de congruência referido no artigo 77.º da Diretiva 

2009/138/CE. 
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5.6. Declaração sobre ajustamento de volatilidade 

A Companhia não utilizou o ajustamento de volatilidade referido no artigo 77.º-D da Diretiva 

2009/138/CE. 

 

5.7. Declaração sobre a utilização da estrutura temporal das taxas de 

juro sem risco transitória 

A Companhia não utilizou a estrutura temporal das taxas de juro sem risco transitória referida no artigo 

308.º-C da Diretiva 2009/138/CE. 

 

5.8. Deduções transitórias 

A Companhia utilizou uma medida transitória sobre as provisões técnicas, baseada na amortização da 

diferença entre as provisões técnicas de Solvência I e de Solvência II até 2032.  

O valor da dedução transitória das provisões técnicas a 31 de dezembro de 2016 ascende a 

aproximadamente €23.6 milhões. 

 

5.9. Montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de 

entidades com objeto específico 

Os montantes recuperáveis de contratos de resseguro, no exercício findo em 2016 ascende a cerca de 

€3.459 milhares. A sua valorização, para efeitos do balanço económico, é apurada tendo por base a 

melhor estimativa dos cash-flows de resseguro. 

 

5.10. Eventuais informações adicionais 

A Companhia não apresenta informações adicionais a declarar no presente relatório. 
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6. Gestão do capital 

6.1. Fundos próprios  

A Real Vida Seguros dispõe de uma política de gestão de capital alinhada com o perfil de risco aprovado 

pelo Conselho de Administração, a qual tem como principal objetivo a existência de adequados 

princípios e metodologias de gestão de capital que permitam garantir a margem de solvência (solidez 

financeira) e a liquidez da Companhia, a proteção dos segurados e a maximização do retorno aos 

acionistas. 

A política de gestão de capital define um intervalo ótimo de capital da Companhia, que está alinhado 

com a sua estratégia de negócio e com os riscos a que a se encontra exposta. Sempre que os níveis de 

capital se encontrem fora do intervalo ótimo (quer num cenário de défice quer de excedente) são 

tomadas medidas corretivas.  

 Apetite ao risco 

Margem 

de 

Solvência 

Limite Inferior Target Limite Superior 

110% 120% 130% 

Num cenário de persistente excedente de capital, a Companhia avalia e poderá propor a distribuição 

de dividendos ao acionista, tendo em consideração as perspetivas de evolução dos negócios e dos 

mercados, e garantindo que essa possibilidade não compromete nem o nível de fundos próprios 

adequados à consecução da sua atividade nem o target do intervalo ótimo de capital. 

No caso de se verificar uma margem de solvência abaixo do limite inferior do intervalo ótimo, o Conselho 

de Administração proporá aos acionistas medidas mitigadoras, que poderão passar pela emissão de 

instrumentos ordinários de capital e/ou instrumentos híbridos de capital e/ou instrumentos de dívida 

e/ou outros instrumentos híbridos. A proposta a formular pelo Conselho de Administração terá sempre 

em conta as circunstâncias da situação em concreto e a eficiência de capital. 

Os fundos próprios a considerar no cálculo do requisito de capital de solvência foram classificados de 

acordo com disposto no artigo 87.º da Diretiva 2009/138/CE. 

De acordo com o artigo 88.º da Diretiva 2009/138/CE os fundos próprios de base dizem respeito ao 

excesso do ativo sobre o passivo e aos passivos subordinados. 

A existirem, os fundos próprios complementares são definidos como outros para além dos fundos 

próprios de base, que podem ser mobilizados para absorver perdas. Estes compreendem 

compromissos não incluídos no balanço, aos quais a Companhia pode recorrer para aumentar os seus 

recursos financeiros (Artigo 89.º da Diretiva 2009/138/ CE). Para os fundos próprios complementares, 

a prévia aprovação da ASF é necessária. A Companhia não apresenta valores em fundos próprios 

complementares. 

A Companhia classifica os elementos dos seus fundos próprios em três níveis, de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 112.º da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, que transpõe a Diretiva 

2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 25 de novembro. 

A 31 de dezembro de 2016 a Companhia não dispõe de fundos próprios complementares. Os fundos 

próprios de base em 31 de dezembro de 2016 decompõem-se da seguinte forma: 
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                                        (em milhares de Euros) 

31-12-2016 
Fundos 

Próprios 

Tier 1 - sem 

restrições 
Tier 3 

Capital realizado 16.500 16.500 - 

Reserva de reconciliação 6.704 6.704 - 

Ativos líquidos por impostos diferidos  2.934 - 2.934 

Total dos fundos próprios de base 26.139 23.204 2.934 

Fundos próprios disponíveis e elegíveis       

Total disponível para cálculo SCR 26.139 23.204 2.934 

Total disponível para cálculo MCR 23.204 23.204 - 

Total elegível para cálculo SCR 26.139 23.204 2.934 

Total elegível para cálculo MCR 23.204 23.204 - 

SCR 23.323     

MCR 6.768     

Rácio fundos próprios elegíveis face ao SCR 112%     

Rácio fundos próprios elegíveis face ao MCR 343%     

                                                                                                                                                                

A totalidade dos fundos próprios de base discriminados no quadro anterior corresponde aos fundos 

próprios elegíveis para o cálculo do requisito de solvência. 

Em 31 de dezembro de 2016 a reserva de reconciliação compõem-se pelo seguinte: 

 

             (em milhares de Euros) 

                                                                         

Reserva de reconciliação 
31-12-2016 

Excesso de ativos sobre passivos 26.139 

Outros itens de fundos próprios de 

base 
(19.434) 

Total reserva de reconciliação 6.704 

 

 

O Tier 1 ascende a €23.204 mil, decomposto como segue: (i) Capital realizado, no montante de €16.500 

milhares; e (ii) Reserva de reconciliação, no montante de €6.704 milhares. Os ativos líquidos por impostos 

diferidos no montante de €2.934 milhares encontravam-se classificados como Tier 3. 

 

A Companhia não tinha fundos próprios de base classificados como Tier 2 à data de 31 de dezembro 

de 2016. 

O aumento do capital realizado em 2016 corresponde à entrada em espécie da participação na 

entidade Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A., no montante de €1.500 milhares. 

 

6.2. Requisito de capital de solvência e requisito de capital mínimo  

A Companhia aplica a fórmula-padrão no cálculo do requisito de capital de solvência. No cálculo não 

foram utilizadas quaisquer simplificações, parâmetros específicos ou acréscimos do requisito de capital. 

Os montantes dos requisitos de capital de solvência (SCR) e requisito de capital mínimo (MCR) 

encontram-se no ponto anterior. 
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Os requisitos de capital de solvência resultam essencialmente do risco de mercado, risco de 

contraparte, risco específico de seguros e risco operacional. 

 
    (em milhares de Euros) 

Componentes do SCR 31-12-2016 

Risco de mercado 20.561   

Risco de incumprimento pela contraparte 2.831   

Risco específico dos seguros de vida 4.988   

Risco específico dos seguros de acidentes e doença 34   

Risco específico dos seguros de não vida - 

Risco de ativos intangíveis 0.2 

Diversificação (5.099)  

Requisito de capital de solvência de base 

             

23.315 

 

 

Risco operacional 1.927 

Capacidade de absorção de perdas dos impostos diferidos (1.813)   

Requisito de capital de solvência 23.429  

 

6.3. Utilização do submódulo de risco acionista baseado na duração 

para calcular o requisito de capital de solvência 

A Companhia não utilizou o submódulo de risco acionista baseado na duração para calcular o requisito 

de capital de solvência. 

 

6.4. Diferenças entre a fórmula padrão e qualquer modelo interno 

utilizado 

A Companhia não recorreu a modelos internos para o cálculo do requisito de capital de solvência. 

 

6.5. Incumprimento do requisito de capital mínimo e incumprimento 

do requisito de capital de solvência 

No decorrer do ano de 2016, nomeadamente no primeiro trimestre, a Companhia apresentou 

incumprimento no rácio de capital de solvência (79,51%).  

A redução do consumo de capital entre o primeiro trimestre de 2016 e o fim do ano, de volta a 

patamares em cumprimento com o requisito de capital de solvência mínimo, foi feito com medidas que 

impactaram de forma mais relevante o risco de concentração e de spread. 

Ao nível do SCR de spread a forte redução foi executada por via da venda em mercado secundário da 

grande maioria das posições em obrigações corporativas que consumiam mais capital, e da sua 

substituição tanto por obrigações corporativas com menor consumo de capital (ou por terem durations 

mais reduzidas ou por terem melhor qualidade de crédito) como por dívida pública. Dentro desta 

estratégia é de realçar o desfazer da totalidade de posições em Aditonal tier 1 (CoCo) e de dívida 

subordinada pelo seu elevado consumo de capital. Este processo de ajuste foi sendo executado de 

forma gradual ao longo do ano, tendo resultado numa forte transformação da composição da carteira, 
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e de uma melhoria de risco de crédito e redução de risco de spread substancial que contribuíram de 

forma relevante para o cumprimento dos nível de capital. 

A forte redução do SCR de concentração vem essencialmente da redução da exposição à Controlauto 

e da redução à exposição dos depósitos em bancos domésticos. 

Ao nível de SCR de contraparte a redução do risco deveu-se essencialmente à redução substancial dos 

montantes aplicados em depósitos junto dos bancos domésticos, e sua substituição por dívida pública 

de curto prazo da Zona Euro. 

À data de referência do relatório, 31 de dezembro de 2016, não existe incumprimento no requisito de 

capital de solvência e requisito de capital mínimo, apresentando estes um rácio de 112,07% e 342,87%, 

respetivamente. 

 

6.6. Eventuais informações adicionais 

A Companhia não apresenta informações adicionais a declarar no presente relatório. 

 

7. Aprovação e certificação 

7.1. Aprovação 

O relatório sobre a solvência e situação financeira foi aprovado pelo Conselho de Administração no dia 

22 de maio de 2017. 

7.2. Certificação 

É da responsabilidade do atuário responsável a emissão de uma certificação atuarial de acordo com a 

Norma Regulamentar n.º 2/2017-R, de 24 de março, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões. 

O relatório sobre a solvência e situação financeira foi certificado pela Oliveira, Reis & Associados – 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., nos termos da já aludida Norma Regulamentar. 
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Anexo I 
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Anexo II 

S.02.01.01 – Balance Sheet 

                         (thousand of Euros) 

 

 

 

Solvency II value Statutory accounts 

C0010 C0020

Assets

Goodw ill R0010 0 3.654

Deferred acquisition costs R0020 0 1.367

Intangible assets R0030 0 0

Deferred tax assets R0040 3.975 2.634

Pension benefit surplus R0050 0 0

Property, plant & equipment held for ow n use R0060 1.916 1.916

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked 

contracts)
R0070 215.594 219.879

Property (other than for ow n use) R0080 4.488 4.488

Holdings in related undertakings, including participations R0090 5.338 9.623

Equities R0100 2.408 2.408

Equities - listed R0110 2.408 2.408

Equities - unlisted R0120 0 0

Bonds R0130 146.331 146.331

Government Bonds R0140 87.496 87.496

Corporate Bonds R0150 54.366 54.366

Structured notes R0160 0 0

Collateralised securities R0170 4.469 4.469

Collective Investments Undertakings R0180 47.162 47.162

Derivatives R0190 745 745

Deposits other than cash equivalents R0200 9.123 9.123

Other investments R0210 0 0

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 36.526 36.526

Loans and mortgages R0230 9.092 9.092

Loans on policies R0240 42 42

Loans and mortgages to individuals R0250 9.050 9.050

Other loans and mortgages R0260 0 0

Reinsurance recoverables from: R0270 3.616 3.675

Non-life and health similar to non-life R0280 0 438

Non-life excluding health R0290 0 438

Health similar to non-life R0300 0 0

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and 

unit-linked
R0310 3.616 3.237

Health similar to life R0320 658 56

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 2.958 3.181

Life index-linked and unit-linked R0340 0 0

Deposits to cedants R0350 0 0

Insurance and intermediaries receivables R0360 1.932 1.932

Reinsurance receivables R0370 4.739 4.742

Receivables (trade, not insurance) R0380 4.412 4.412

Ow n shares (held directly) R0390 0 0

Amounts due in respect of ow n fund items or initial fund called up 

but not yet paid in
R0400 0

0

Cash and cash equivalents R0410 12.860 12.860

Any other assets, not elsew here show n R0420 264 1.080

Total assets R0500 294.926 303.770
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Solvency II value Statutory accounts value

C0010 C0020

Liabilities

Technical provisions – non-life R0510 0 694

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 0 694

Technical provisions calculated as a w hole R0530 0 0

Best Estimate R0540 0 0

Risk margin R0550 0 0

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 0 0

Technical provisions calculated as a w hole R0570 0 0

Best Estimate R0580 0 0

Risk margin R0590 0 0

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 214.058 214.452

Technical provisions - health (similar to life) R0610 568 83

Technical provisions calculated as a w hole R0620 0 0

Best Estimate R0630 566 0

Risk margin R0640 2 0

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and 

unit-linked)
R0650 213.490 214.370

Technical provisions calculated as a w hole R0660 0 0

Best Estimate R0670 211.404 0

Risk margin R0680 2.086 0

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 34.926 35.500

Technical provisions calculated as a w hole R0700 35.500 0

Best Estimate R0710 -935 0

Risk margin R0720 361 0

Other technical provisions R0730 0 0

Contingent liabilities R0740 0 0

Provisions other than technical provisions R0750 757 757

Pension benefit obligations R0760 0 0

Deposits from reinsurers R0770 0 0

Deferred tax liabilities R0780 1.041 535

Derivatives R0790 0 0

Debts ow ed to credit institutions R0800 0 0

Financial liabilities other than debts ow ed to credit institutions R0810 0 0

Insurance & intermediaries payables R0820 2.431 2.431

Reinsurance payables R0830 3.957 3.957

Payables (trade, not insurance) R0840 10.116 10.116

Subordinated liabilities R0850 0 0

Subordinated liabilities not in Basic Ow n Funds R0860 0 0

Subordinated liabilities in Basic Ow n Funds R0870 0 0

Any other liabilities, not elsew here show n R0880 1.503 1.765

Total liabilities R0900 268.788 270.206

Excess of assets over liabilities R1000 26.139 33.564
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S.05.01.02 – Premiums, claims and expenses by line of business 

 

 

 

Line of Business for: life 

insurance obligations

Life reinsurance 

obligations
Total

Health insurance
Insurance w ith profit 

participation

Index-linked and unit-

linked insurance
Other life insurance

Annuities stemming from non-

life insurance contracts and 

relating to health insurance 

obligations

Annuities stemming from non-

life insurance contracts and 

relating to insurance 

obligations other than health 

insurance obligations

Health reinsurance Life reinsurance

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Premiums w ritten

Gross R1410 1,320 3,911 16,666 42,278 64,176

Reinsurers' share R1420 795 6 0 3,632 4,433

Net R1500 526 3,905 16,666 38,646 0 0 0 0 59,743

Premiums earned

Gross R1510 1,553 3,911 16,666 40,369 62,499

Reinsurers' share R1520 1,029 6 0 5,708 6,744

Net R1600 524 3,905 16,666 34,661 0 0 0 0 55,756

Claims incurred

Gross R1610 1,819 11,611 4,603 35,320 53,353

Reinsurers' share R1620 735 0 0 -217 518

Net R1700 1,084 11,611 4,603 35,537 0 0 0 0 52,835

Changes in other technical provisions

Gross R1710 0 0 0 0 0

Reinsurers' share R1720 0 0 0 0 0

Net R1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expenses incurred R1900 128 823 1,634 4,891 7,476

Administrative expenses

Gross R1910 21 274 272 1,421 1,987

Reinsurers' share R1920 0 0 0 0 0

Net R2000 21 274 272 1,421 0 0 0 0 1,987

Investment management expenses

Gross R2010 3 355 183 513 1,054

Reinsurers' share R2020 0 0 0 0 0

Net R2100 3 355 183 513 0 0 0 0 1,054

Claims management expenses

Gross R2110 14 83 35 305 436

Reinsurers' share R2120 0 0 0 0 0

Net R2200 14 83 35 305 0 0 0 0 436

Acquisition expenses

Gross R2210 91 111 1,145 2,652 3,999

Reinsurers' share R2220 0 0 0 0 0

Net R2300 91 111 1,145 2,652 0 0 0 0 3,999

Overhead expenses

Gross R2310 0 0 0 0 0

Reinsurers' share R2320 0 0 0 0 0

Net R2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other expenses R2500 0

Total expenses R2600 7,476

Total amount of surrenders R2700 0 4,685 4,603 10,631 19,919

 (thousand of Euros) 
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Insurance 

w ith profit 

participation

Index-linked and 

unit-linked 

insurance

Other life 

insurance

Annuities stemming from non-

life insurance contracts and 

relating to insurance 

obligation other than health 

insurance obligations

Accepted 

reinsurance

Annuities 

stemming from 

non-life 

accepted 

insurance 

contracts and 

Total (Life 

other than 

health 

insurance, 

incl. Unit-

Linked)

Contracts w ithout 

options and guarantees

Contracts w ith options 

or guarantees

Contracts w ithout 

options and guarantees

Contracts w ith options 

or guarantees

Insurance w ith 

profit participation

Index-linked and unit-

linked insurance

Other life 

insurance

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150

Technical provisions calculated as a w hole R0010 0 35.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.500Total Recoverables from reinsurance/SPV and 

Finite Re after the adjustment for expected losses 

due to counterparty default associated to TP 

calculated as a w hole R0020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Technical provisions calculated as a sum of BE 

and RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Best Estimate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gross Best Estimate R0030 108.113 0 -935 0 0 10.105 116.800 0 0 0 0 0 0 234.083Total recoverables from reinsurance/SPV and 

Finite Re before the adjustment for expected 

losses due to counterparty default R0040 10 0 0 0 0 3.001 0 0 0 0 0 0 0 3.011Recoverables from reinsurance (except SPV 

and Finite Re) before adjustment for 

expected losses R0050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recoverables from SPV before adjustment 

for expected losses R0060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recoverables from Finite Re before 

adjustment for expected losses R0070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Recoverables from reinsurance/SPV and 

Finite Re after the adjustment for expected 

losses due to counterparty default R0080 10 0 0 0 0 2.948 0 0 0 0 0 0 0 2.958

Best estimate minus recoverables from 

reinsurance/SPV and Finite Re R0090 108.103 0
-935 0

0
7.157 116.800 0 0

0 0 0 0
231.125

Risk Margin R0100 982 361 0 0 1.103 0 0 0 0 0 0 0 0 2.446

Amount of the transitional on Technical Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technical Provisions calculated as a w hole R0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Best estimate R0120 -12.148 0 0 0 0 0 -11.466 0 0 0 0 0 0 -23.614

Risk margin R0130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technical provisions - total R0200
96.947 34.926

0 0
116.542

0 0
0 0

0 0 0 0
248.416

Technical provisions minus recoverables from 

reinsurance/SPV and Finite Re - total R0210 96.938 34.926 0 0 113.594 0 0 0 0 0 0 0 0 245.458

Best Estimate of products w ith a surrender option R0220 108.113 -935 0 0 116.800 0 0 0 0 0 0 0 0 223.978

Gross BE for Cash f low 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cash out-f low s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Future guaranteed and discretionary benefits R0230 0 4.500 0 0 128.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Future guaranteed benefits R0240 117.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Future discretionary benefits R0250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Future expenses and other cash out-f low s R0260 3.170 1.903 0 0 4.713 0 0 0 0 0 0 0 0 9.786

Cash in-f low s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Future premiums R0270 -13.268 0 0 0 -13.275 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.543

Other cash in-f low s R0280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Percentage of gross Best Estimate calculated 

using approximations R0290 0,00% 0,00% 0,00%

Surrender value R0300 91.018 35.500 0 0 108.223 0 0 0 0 0 0 0 0 234.741Best estimate subject to transitional of the interest 

rate R0310 0Technical provisions w ithout transitional on interest 

rate R0320 0

Best estimate subject to volatility adjustment R0330 0

Technical provisions w ithout volatility adjustment 

and w ithout others transitional measures R0340 0

Best estimate subject to matching adjustment R0350 0

Technical provisions w ithout matching adjustment 

and w ithout all the others R0360 0

S.12.01.01 – Life and Health SLT Techincal Provisions 

   

 

 (thousand of Euros) 
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Health 

insurance 

(direct 

business)

Annuities stemming from 

non-life insurance 

contracts and relating to 

health insurance 

obligations

Health 

reinsurance 

(reinsurance 

accepted)

Total (Health 

similar to life 

insurance)

Contracts 

w ithout options 

and guarantees

Contracts w ith 

options or 

guarantees

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Technical provisions calculated as a w hole R0010 0 0 0 0 0 0

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the 

adjustment for expected losses due to counterparty default 

associated to TP calculated as a w hole R0020 0 0 0 0 0

0

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM 0 0 0 0 0 0

Best Estimate 0 0 0 0 0 0

Gross Best Estimate R0030 0 566 0 0 0 566

Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re before 

the adjustment for expected losses due to counterparty default R0040 0 623 0 0 0
623

Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Re) 

before adjustment for expected losses R0050 0 0 0 0 0
0

Recoverables from SPV before adjustment for expected 

losses R0060 0 0 0 0 0
0

Recoverables from Finite Re before adjustment for expected 

losses R0070 0 0 0 0 0
0

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after 

the adjustment for expected losses due to counterparty default R0080 0 658 0 0 0
658

Best estimate minus recoverables from reinsurance/SPV and 

Finite Re R0090 0
-92 0 0 0 -92

Risk Margin R0100 2 0 0 0 0 2

Amount of the transitional on Technical Provisions 0 0 0 0 0 0

Technical Provisions calculated as a w hole R0110 0 0 0 0 0 0

Best estimate R0120 0 0 0 0 0 0

Risk margin R0130 0 0 0 0 0 0

Technical provisions - total R0200 568 0 0 0 0 568

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV 

and Finite Re - total R0210 -90 0 0 0 0
-90

Best Estimate of products w ith a surrender option R0220 0 0 0 0 0 0

Gross BE for Cash f low 0 0 0 0 0 0

Cash out-f low s 0 0 0 0 0 0

Future guaranteed and discretionary benefits R0230 322 0 0 0 0 0

Future guaranteed benefits R0240 0 0 0 0 0 0

Future discretionary benefits R0250 0 0 0 0 0 0

Future expenses and other cash out-f low s R0260 489 0 0 0 0 489

Cash in-f low s 0 0 0 0 0 0

Future premiums R0270 578 0 0 0 0 578

Other cash in-f low s R0280 0 0 0 0 0 0

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations R0290 0,00%

Surrender value R0300 0 0 0 0 0 0

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0310 0

Technical provisions w ithout transitional on interest rate R0320 0

Best estimate subject to volatility adjustment R0330 0

Technical provisions w ithout volatility adjustment and w ithout 

others transitional measures R0340
0

Best estimate subject to matching adjustment R0350 0

Technical provisions w ithout matching adjustment and w ithout all 

the others R0360 0
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S.22.01.01 - Impact of long term guarantees measures and transitionals 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Amount w ith Long 

Term Guarantee 

measures and 

transitionals

Impact of the LTG 

measures and 

transitionals (Step-by-

step approach)

Without transitional 

on technical 

provisions

Impact of 

transitional on 

technical 

provisions

Without 

transitional on 

interest rate

Impact of 

transitional on 

interest rate

Without volatility adjustment 

and w ithout other transitional 

measures

Impact of volatility adjustment 

set to zero

Without matching adjustment 

and w ithout all the others

Impact of matching 

adjustment set to 

zero

Impact of all LTG 

measures and 

transitionals

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Technical provisions R0010 248.984 272.597 23.614 0 0 0 0 272.597 0 23.614

Basic ow n funds R0020 26.139 7.484 -18.655 0 0 0 0 7.484 0 -18.655

Excess of assets over liabilities R0030 26.139 7.484 -18.655 0 0 0 0 7.484 0 -18.655

Restricted ow n funds due to ring-fencing and matching portfolio R0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eligible ow n funds to meet Solvency Capital Requirement R0050 26.139 3.786 -22.352 0 0 0 0 3.786 0 -22.352

Tier 1 R0060 23.204 0 -23.204 0 0 0 0 0 0 -23.204

Tier 2 R0070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tier 3 R0080 2.934 3.786 852 0 0 0 0 3.786 0 852

Solvency Capital Requirement R0090 23.323 25.242 1.919 0 0 0 0 25.242 0 1.919

Eligible ow n funds to meet Minimum Capital Requirement R0100 23.204 0 -23.204 0 0 0 0 0 0 -23.204

Minimum Capital Requirement R0110 6.768 6.768 0 0 0 0 0 6.768 0 0

 (thousand of Euros) 



 

 

 61

  

S.23.01.01 – Own funds 

  

 

 

 

 

 

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Basic ow n funds before deduction for participations in other f inancial sector as 

foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35

Ordinary share capital (gross of ow n shares) R0010 16.500 16.500

Share premium account related to ordinary share capital R0030 0

Initial funds, members' contributions or the equivalent basic ow n - fund item 

for mutual and mutual-type undertakings
R0040 0

Subordinated mutual member accounts R0050 0

Surplus funds R0070 0

Preference shares R0090 0

Share premium account related to preference shares R0110 0

Reconciliation reserve R0130 6.704 6.704

Subordinated liabilities R0140 0

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 2.934 2.934

Other ow n fund items approved by the supervisory authority as basic ow n 

funds not specif ied above
R0180 0

Ow n funds from the f inancial statements that should not be represented by the 

reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classif ied as Solvency II 

ow n funds

Ow n funds from the f inancial statements that should not be represented by 

the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classif ied as 

Solvency II ow n funds

R0220

Deductions

Deductions for participations in f inancial and credit institutions R0230 0

Total basic ow n funds after deductions R0290 26.139 23.204 0 0 2.934

Ancillary ow n funds

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300 0

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent 

basic ow n fund item for mutual and mutual - type undertakings, callable on 

demand

R0310 0

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320 0

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities 

on demand
R0330 0

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 

2009/138/EC
R0340 0

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the 

Directive 2009/138/EC
R0350 0

Supplementary members calls under f irst subparagraph of Article 96(3) of the 

Directive 2009/138/EC
R0360 0

Supplementary members calls - other than under f irst subparagraph of Article 

96(3) of the Directive 2009/138/EC
R0370 0

Other ancillary ow n funds R0390 0

Total ancillary ow n funds R0400 0 0 0

Available and eligible ow n funds

Total available ow n funds to meet the SCR R0500 26.139 23.204 0 0 2.934

Total available ow n funds to meet the MCR R0510 23.204 23.204 0 0

Total eligible ow n funds to meet the SCR R0540 26.139 23.204 0 0 2.934

Total eligible ow n funds to meet the MCR R0550 23.204 23.204 0 0

SCR R0580 23.323

MCR R0600 6.768

Ratio of Eligible ow n funds to SCR R0620 112,07%

Ratio of Eligible ow n funds to MCR R0640 342,86%

 (thousand of Euros) 
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S.25.01.01 – Solvency Capital Requirement – for undertakings on Standard Formula  

 

 

 

 

Article 112 Z0010 No    {s2c_AO:x0}

Net solvency capital 

requirement

Gross solvency capital 

requirement

Allocation from adjustments 

due to RFF and Matching 

adjustments portfolios

C0030 C0040 C0050

Market risk R0010 20,561 20,561

Counterparty default risk R0020 2,831 2,831

Life underw riting risk R0030 4,988 4,988

Health underw riting risk R0040 34 34

Non-life underw riting risk R0050 0 0

Diversif ication R0060 -5,099 -5,099

Intangible asset risk R0070 0 0

Basic Solvency Capital Requirement R0100 23,315 23,315

Article 112 Z0010 No    {s2c_AO:x0}

Value

C0100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation R0120

Operational risk R0130 1.927

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140 0

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150 -1.919

Capital requirement for business operated in accordance w ith Art. 4 of 

Directive 2003/41/EC
R0160

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200 32

Capital add-on already set R0210

Solvency capital requirement R0220 32

Other information on SCR

Capital requirement for duration-based equity risk sub-module R0400

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for 

remaining part
R0410

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring 

fenced funds
R0420

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching 

adjustment portfolios
R0430

Diversif ication effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 R0440

Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR 

aggregation
R0450

Net future discretionary benefits R0460

 (thousand of Euros) 
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S.28.02.01 - Minimum Capital Requirement — Both life and non-life insurance activity 

MCR components 

(thousand of Euros) 

 

Background information 

           (thousand of Euros) 

 

 

 

MCR components

Non-life activities Life activities

MCR(NL, NL) Result MCR(NL, L)Result

C0010 C0020

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance 

obligations
R0010 0 41

Background information

Non-life activities Life activities

Net (of reinsurance/ 

SPV) best estimate and 

TP calculated as a w hole

Net (of reinsurance) 

w ritten premiums in the 

last 12 months

Net (of 

reinsurance/SPV) 

best estimate and TP 

Net (of reinsurance) 

w ritten premiums in 

the last 12 months

C0030 C0040 C0050 C0060

Medical expense insurance and proportional reinsurance R0020 13 193

Income protection insurance and proportional reinsurance R0030 22 333

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance R0070

Fire and other damage to property insurance and proportional 

reinsurance R0080

General liability insurance and proportional reinsurance R0090

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110

Assistance and proportional reinsurance R0120

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance R0130

Non-proportional health reinsurance R0140

Non-proportional casualty reinsurance R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160

Non-proportional property reinsurance R0170



 

 

 64  

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations 

  (thousand of Euros) 

 

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations 

                         (thousand of Euros) 

 

Overall MCR calculation 

   (thousand of Euros) 

 

 

 

 

Non-life activities Life activities

MCR(L, NL) Result MCR(L, L) Result

C0070 C0080

Linear formula component for life insurance and reinsurance 

obligations
R0200 0 6.727

Non-life activities Life activities

Net (of reinsurance/SPV) 

best estimate and TP 

calculated as a w hole

Net (of reinsurance/SPV) 

total capital at risk

Net (of reinsurance/SPV) 

best estimate and TP 

calculated as a w hole

Net (of reinsurance/SPV) 

total capital at risk

C0090 C0100 C0110 C0120

Obligations w ith profit participation - guaranteed benefits R0210 95.700

Obligations w ith profit participation - future discretionary benefits R0220

Index-linked and unit-linked insurance obligations R0230 34.565

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations R0240 111.217

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations R0250 869.561

C0130

Linear MCR R0300 7

SCR R0310 23

MCR cap R0320 10

MCR floor R0330 6

Combined MCR R0340 7

Absolute floor of the MCR R0350 6.200

Minimum Capital Requirement R0400 6.200



 

 

 65  

Notional non-life and life MCR calculation 

 

Non-life activities Life activities

C0140 C0150

Notional linear MCR R0500 0 7

Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation) R0510 0 23

Notional MCR cap R0520 0 10

Notional MCR floor R0530 0 6

Notional Combined MCR R0540 0 7

Absolute floor of the notional MCR R0550 6.200

Notional MCR R0560 0 6.200

 (thousand of Euros) 
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Relatório de Certificação Atuarial

1 Introdução

O presente relatório tem como objetivo certificar o relatório sobre a solvência e a situação finan-
ceira da Real Vida Seguros S.A., e da informação a prestar à ASF para efeitos de supervisão, no
âmbito da Norma Regulamentar no2/2017- R, de 24 de março sendo a data de referência, 31 de
dezembro de 2016.

O valor total das provisões técnicas é de 248.983.546,85AC. Os montantes recuperáveis de
contratos de resseguro totalizam o valor de 3.615.598,34AC.

Os fundos próprios disponíveis totalizam o valor de 26.138.714,39AC, sendo que 26.138.714,39AC
são elegíveis para a cobertura do requisito de capital de solvência e 23.204.314,40AC são elegíveis
para a cobertura do requisito de capital mínimo.

O valor apurado para os montantes do requisito de capital de solvência é de 23.323.431,64AC
e para o requisito de capital mínimo é de 6.767.964,18AC.

Deste modo o rácio de solvência situa-se nos 112,07%.

2 Âmbito

Esta certificação abrange a verificação da adequação às disposições legais, regulamentares e
técnicas aplicáveis do cálculo dos seguintes elementos divulgados no relatório sobre a solvência
e situação financeira:

• Provisões técnicas, incluindo a aplicação do ajustamento de volatilidade, de ajustamen-
tos de congruência e dos regimes transitórios previstos nos artigos 24o e 25o da Lei no

147/2015, de 9 de setembro;

• Montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de entidades com objeto específico
de titularização de riscos de seguros;

• Módulos de risco específico de seguros de vida, de risco específico de seguros não vida,
de risco específico de seguros de acidentes e doença e do ajustamento para a capacidade
de absorção de perdas das provisões técnicas do requisito de capital de solvência.

3 Responsabilidades

O presente relatório foi elaborado em conformidade com o disposto na Norma Regulamentar
no 2/2017-R, de 24 de março, nos termos das funções atribuídas ao Atuário Responsável.

É da responsabilidade do Órgão de Administração da Seguradora a aprovação do relatório
sobre a solvência e a situação financeira.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião de índole atuarial e indepen-
dente sobre os elementos referidos no ponto 2.

Para as nossas conclusões foram tomadas em consideração as informações disponibilizadas
pela Seguradora e as conclusões do revisor oficial de contas, incluindo, se aplicável, eventuais
inconformidades por este detetadas.
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4 Opinião

Em nossa opinião, no que diz respeito à adequação às disposições legais, regulamentares e
técnicas aplicáveis ao cálculo das provisões técnicas, dos montantes recuperáveis de contratos
de resseguro e das componentes do requisito de capital de solvência relacionadas com esses
itens, a informação prestada à ASF apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os
aspetos materialmente relevantes, a posição da Seguradora, em 31 de dezembro de 2016.

Lisboa, 22 de maio de 2017

Carmen Oliveira
Atuária Responsável
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