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2. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Para a Real Vida Seguros o ano 2017 foi simultaneamente um ano de forte crescimento e de 
consolidação da sua actividade. Foi um ano de crescimento, muito significativo, porque a 
Seguradora continuou a registar um volume de produção nova muito elevado nos vários ramos em 
que opera, o que lhe permitiu aumentar novamente a sua quota de mercado, que no ramo vida 
risco passou de 1,6% para mais de 2,2%. Foi também um ano de consolidação para a Real Vida, uma 
vez que procedeu em 2017 à fusão operacional da Finibanco Vida e da Banif Pensões, assim como 
à integração da totalidade da equipa da Patris Gestão de Activos. A Real Vida passou a contar com 
mais de 120 colaboradores, que assistem cerca de 2.000 mediadores de seguros em todo o país, 
incluindo os Açores e a Madeira. 
 
A Real Vida Seguros consolidou em 2017 a sua posição como um dos principais operadores 
independentes de seguros vida em Portugal e tornou-se uma das 10 maiores gestoras de fundos 
de pensões portugueses, reforçando assim a sua posição competitiva na captação e gestão de 
poupança de médio e longo prazo, actividades que constituem os seus principais focos. O 
posicionamento estratégico na Seguradora, especialista nos Ramos Vida, Acidentes e Saúde e na 
gestão da poupança de médio e longo prazo, a sua independência, a qualidade e o carácter 
inovador dos seus produtos, o profissionalismo e dedicação dos seus colaboradores, a rapidez de 
resposta e a excelência do serviço, continuaram a ser os factores chave para o sucesso comercial 
observado em 2017. 
 
Durante o ano transacto a Companhia conseguiu aliar um forte crescimento do seu volume de 
negócios à geração de resultados líquidos muito positivos e a um reforço dos seus capitais próprios. 
A produção total da Real Vida atingiu os 71,5 milhões de euros, mais 11% face a 2016, sendo que o 
crescimento no segmento Vida Risco (43%) foi especialmente relevante, o que permitiu que fosse 
largamente ultrapassada a fasquia dos 20 milhões de euros de receita processada neste ramo. De 
salientar ainda que a produção não vida mais do que duplicou em 2017, quase alcançando os 3 
milhões de euros. 
 
Os capitais próprios da Real Vida atingiram em 2017 os 35 milhões de euros, o que associado a uma 
melhoria da qualidade da carteira de activos da Companhia permitiu um claro reforço da solidez 
financeira da Real Vida, cuja Margem de Solvência passou dos 113% em 2016 para 144% no final do 
ano transacto, alcançando um Resultado Antes de Impostos superior a 5.8 milhões de Euros. 
 
Durante o ano de 2017 a actuação da Real Vida continuou a estar assente nos três pilares 
estratégicos que temos referido em relatórios anteriores: i) clara aposta no desenvolvimento de 
canais especializados, canal mediação, rede ligada, rede financeiros e parcerias como forma 
privilegiada de distribuir os produtos da Real Vida; ii) excelência da oferta de produtos, que estão 
continuamente a ser melhorados e desenvolvidos no sentido de se ajustarem cada vez mais às 
necessidades dos nossos clientes; e iii) constante esforço e investimento no incremento da 
visibilidade e notoriedade da marca. 
 
Na sequência dos seminários realizados em anos anteriores, a Real Vida fez em 2017 um evento 
inteiramente dedicado aos seguros de vida no mundo digital, que contou com a intervenção de 
oradores reconhecidos e especializados e com a presença de cerca de 500 participantes. No ano 
transacto a Real Vida reforçou a sua aposta no digital, continuou a inovar em termos de material 
de marketing e de promoção dos produtos, prosseguiu a modernização e aumento da capacidade 
de resposta do seu Contact Center, e continuou a introduzir melhorias relevantes no seu website, 
procurando desta forma ir incorporando gradualmente novas tecnologias que tornam mais fácil a 
ligação entre a Seguradora, os mediadores e os clientes que procuramos servir de uma forma cada 
vez mais eficaz, completa e em condições competitivas. 
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Mais uma vez as últimas palavras são dedicadas aos colaboradores da Real Vida Seguros que 
continuaram a responder da melhor forma a este exigente processo de crescimento da Seguradora 
e ao contexto de crescente regulação financeira, e aos nossos parceiros comerciais pela confiança 
e preferência evidenciadas. Todos juntos continuamos a construir uma Seguradora Portuguesa de 
referência, independente, sólida, ágil, moderna e cada vez mais próxima dos seus clientes. 
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3. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

3.1. ENQUADRAMENTO DA ACTIVIDADE 
 

3.1.1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO INTERNACIONAL 
O ano de 2017 revelou-se favorável à economia global. Segundo o World Economic 
Outlook de janeiro do Fundo Monetário Internacional, o produto a preços constantes 
poderá ter crescido 3,7%, um ritmo superior ao observado no ano anterior (3,2%). A 
evolução revelou-se abrangente no que se refere aos setores de atividade e 
sincronizada em termos de países, como resulta da observação da aceleração que 
deverá ter sido registada tanto no crescimento das economias desenvolvidas, como 
nos mercados emergentes e economias em vias de desenvolvimento, aliás confirmada 
na evolução dos indicadores coincidentes da OCDE. 
 
A aceleração no crescimento dos países desenvolvidos foi superior à observada na 
área dos mercados emergentes e economias em vias de desenvolvimento, tendo para 
essa evolução contribuído tanto a área do euro como os EUA.  
 
A economia da área do euro destacou-se pela positiva no ano passado. Os principais 
indicadores de sentimento na região atingiram valores elevados em termos históricos, 
revelando um ciclo económico bastante abrangente em termos de setores e países. A 
Grécia saiu da recessão que marcou o período 2015-16. Mesmo a Itália terá conseguido 
apresentar um ritmo de crescimento confortavelmente acima do seu potencial de 
longo prazo. Segundo as projeções de Inverno da Comissão Europeia, o crescimento do 
PIB em volume na região acelerou 0,6 pontos percentuais para 2,4% em 2017, o mais 
forte ritmo de expansão para o atual ciclo económico e o mais elevado desde 2007.  
 
Este enquadramento de forte crescimento económico revelou-se fundamental para 
melhorar a perceção dos mercados financeiros quanto à sustentabilidade da dívida 
pública na região, principalmente de países como Itália, Portugal e Espanha, 
contribuindo para um contexto de redução dos spreads nas suas dívidas soberanas 
face à Alemanha. Apesar da redução no ritmo mensal de compras líquidas do 
programa APP do Banco Central Europeu a partir de abril de 2017 para 60 mil milhões 
de euros (vs. o ritmo de 80 mil milhões de euros observado no período entre abril de 
2016 e março de 2017), a presença do Banco Central Europeu permaneceu importante 
para a evolução das yields nos mercados de dívida soberana e de crédito de empresas. 
Teve início em outubro o programa de redução no tamanho do balanço da Reserva 
Federal dos EUA, o que representa mais uma etapa na normalização da sua política 
monetária, como forma de voltar a repor os instrumentos à disposição do banco central 
antes do final do atual ciclo económico.  
 
De uma forma geral, as economias dos países desenvolvidos beneficiaram não só de 
um ritmo muito gradual de normalização das políticas monetárias, aproveitando a 
margem de manobra fornecida por taxas de inflação ainda afastadas das metas 
definidas pelos bancos centrais, como de políticas orçamentais menos restritivas, na 
área do euro (prolongando o contexto observado desde 2014) e nos EUA, tendo no final 
de 2017 sido aprovado um plano fiscal. 
 
Refira-se que a evolução das políticas orçamentais deverá ser lida no contexto do ciclo 
eleitoral observado em vários países, não só nos EUA, com a eleição de Donald Trump, 
mas também na área do euro, como resposta à ameaça colocada pelos partidos mais 
populistas. A esse propósito, as eleições presidenciais francesas revelaram-se 
bastante relevantes em termos de sentimento nos mercados financeiros na área do 
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euro, ao mostrar a incapacidade da Front Nacional para passar a sua mensagem, 
assim como ao permitir a vitória de um candidato defensor da implementação de 
reformas na economia francesa e de uma maior integração na região do euro. 
 
Para o ano de 2018, o mesmo World Economic Outlook de janeiro do Fundo Monetário 
Internacional mantém um enquadramento económico favorável, desta vez traduzindo 
a expectativa de uma aceleração no ritmo de expansão nos mercados emergentes e 
economias em vias de desenvolvimento superior ao esperado nos países desenvolvidos 
(pela primeira vez desde 2011).  
 
O ambiente de forte procura, evolução favorável do comércio internacional, 
enfraquecimento do dólar norte-americano, subida na cotação das matérias-primas e 
gradual normalização da política monetária por parte da Reserva Federal dos EUA 
beneficiou os mercados emergentes e as economias em vias de desenvolvimento em 
2017. Para o ano de 2018, contudo, os riscos políticos terão de ser considerados, 
nomeadamente na América Latina, com eleições marcadas no México (em julho) e no 
Brasil (em outubro). Brasil e Rússia implementaram medidas que permitiram 
rebalancear as suas economias, reduzir a taxa de inflação e aos bancos centrais 
avançar com ciclos de redução nas taxas de juro. Contudo, esta área da economia 
global não é homogénea, pelo que também encontramos países com uma situação 
diferente, como na europa de leste. Influenciados pela política monetária 
extraordinariamente expansionista do Banco Central Europeu, estes países 
beneficiaram do bom momento da economia na área do euro, mas agora poderão ter 
de confrontar-se com os efeitos de uma fase mais avançada nos seus ciclos 
económicos.  
 
No que refere aos países desenvolvidos, a economia dos EUA deverá beneficiar em 
2018 do impacto do plano fiscal, mais do que compensando o efeito negativo que 
resultará da continuação do ciclo de subida de taxas por parte do Comité de Política 
Monetária da Reserva Federal dos EUA. Contudo, uma mais rápida subida da inflação 
representa um risco (tendo em conta a fase avançada da economia no seu ciclo 
económico), tendo em conta o efeito que provavelmente teria em termos de poder 
levar o Comité de Política Monetária da Reserva Federal dos EUA a acelerar o ciclo de 
subida de taxas. 
 
 

3.1.2. A ECONOMIA PORTUGUESA 
Sinais bastante positivos foram também observados na economia portuguesa. 
Segundo os dados preliminares do INE, o PIB em volume cresceu 2,7% em 2017, uma 
aceleração de 1,2 pontos face ao observado ano anterior, traduzindo um aumento da 
procura interna, principalmente fruto da aceleração do investimento. A taxa de 
crescimento situou-se bem acima do potencial de longo prazo que a Comissão 
Europeia identificava para Portugal no ano passado (1,3%), o que permitiu a 
continuação da utilização dos recursos ainda disponíveis na economia, bem visível na 
queda na taxa de desemprego.  
 
As previsões divulgadas nos últimos meses pela Comissão Europeia, Banco de 
Portugal, Fundo Monetário Internacional e OCDE apontam para um abrandamento no 
ritmo de expansão em 2018 para um valor entre 2,2% e 2,3%. A confirmar-se, o ano de 
2018 voltaria a apresentar um ritmo de crescimento bem acima do seu potencial de 
longo prazo (estimado em 1,4% para 2018 pela Comissão Europeia). O hiato do produto 
negativo com que a economia portuguesa deverá ter terminado 2017 significa que a 
utilização dos recursos ainda disponíveis poderá continuar a permitir à economia 
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manter um ritmo acima do seu potencial de longo prazo, à medida que continua a 
recuperação das duas fortes recessões que foram observadas no período entre 2008 
e 2013, com a crise financeira internacional e a crise da dívida soberana na área do 
euro (e consequente implementação do programa de assistência financeira solicitado 
após o país ter perdido ao acesso ao mercado primário de venda de dívida pública).  
   
Os indicadores de sentimento do INE permanecem em níveis elevados na história do 
inquérito, com destaque para a confiança dos consumidores. A taxa de desemprego 
atingiu 8,1% no 4º trimestre de 2017. O aumento do emprego em termos anuais para 
cada um dos 4 trimestres de 2017 atingiu 3,3% em termos médios. Os últimos 15 
trimestres até ao final de 2017 mostraram quedas em termos homólogos da população 
inativa disponível mas que não procura emprego. Todos eles representam sinais de 
recuperação no mercado de trabalho, consequência da evolução favorável da 
economia. 
 
O crescimento da economia em 2017 revelou-se abrangente em termos das principais 
componentes da procura, embora o consumo público tenha permanecido bastante 
contido, como consequência da atenção que continua a ser dada à evolução da 
despesa pública, de modo a suportar um saldo orçamental primário positivo, e dar 
assim continuidade à tendência de consolidação orçamental dos anos anteriores. 
Particularmente relevante é a aceleração no crescimento da formação bruta de capital 
fixo observada em 2017, sendo que as previsões do Banco de Portugal, no seu Boletim 
Económico de dezembro de 2017, apontam para a manutenção de um forte ritmo de 
crescimento também em 2018.  
 
A este propósito, de referir que, tal como ocorreu em 2017, as previsões do Banco de 
Portugal para 2018 mostram um ritmo de expansão na formação bruta de capital fixo 
superior ao crescimento esperado para o PIB, sucedendo o inverso no que se refere ao 
consumo privado. A evolução da formação bruta da capital fixo deverá continuar a 
refletir não só o investimento orientado para a substituição da capacidade instalada 
(após o impacto das fortes recessões que o país atravessou), como também o 
esperado reforço da importância do investimento associado à extensão da capacidade 
de produção (tendo em conta a continuação do crescimento da economia acima do 
seu potencial de longo prazo), o suporte fornecido pelos fundos da UE ao investimento 
público, a forte dinâmica do setor do turismo, a redução nos custos de financiamento e 
a recapitalização do setor bancário em Portugal (permitindo uma evolução mais 
favorável do ciclo de crédito do lado da oferta). Ou seja, para além da expectativa de 
manutenção de um sólido ritmo de expansão no PIB em volume para 2018, merece 
destaque a composição do crescimento económico, isto é, a forte evolução positiva 
esperada na formação bruta de capital fixo, mas também nas exportações, reflexo do 
comportamento da economia na área do euro, onde estão situados os principais 
parceiros comerciais de Portugal.  
 
O ambiente favorável à economia portuguesa e a continuação do esforço em termos 
de consolidação orçamental tiveram reconhecimento nas decisões da Standard & 
Poor’s e da Fitch de melhorar a notação de crédito atribuída à dívida soberana nacional 
para “BBB-“ e “BBB”, respetivamente. Estas decisões permitiram aumentar a 
visibilidade das obrigações do Tesouro português, com implicações favoráveis no que 
se refere aos custos de financiamento da economia. 
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3.1.3. EVOLUÇÃO DO MERCADO SEGURADOR EM PORTUGAL 
Em 2017, o volume de negócios da actividade seguradora registou, em Portugal, um 
crescimento na ordem dos 6,11%, representando uma variação em termos absolutos 
de 655 milhões de Euros. 
 
O Ramo Vida contribuiu positivamente para esta variação tendo crescido, em 2017, 
cerca de 5,53% para 7.026 milhões de Euros. Este crescimento do Ramo Vida é, 
genericamente, sustentado pelo aumento, em 7%, da comercialização de produtos 
Financeiros (Capitalização e PPR). 

 
O Ramo Vida permanece como o ramo da actividade seguradora com maior 
expressão representando cerca de 61,66% do volume de produção registado em 2017. 
Tendo em conta que nos exercícios de 2015 e de 2016, este Ramo representou, 
respectivamente, 69,07% e 62,00% do volume de produção do mercado segurador é 
possível concluir pela manutenção da preponderância do Ramo Vida no sector 
segurador em Portugal. 

 
Os Ramos Não Vida cresceram, em 2017, cerca de 7,05% para um nível de produção 
de 4.368 milhões de Euros. 

 

 
 
No contexto do Ramo Vida verifica-se um decréscimo de -0,74% no segmento Vida 
Risco. Em sentido contrário, os produtos de PPR registaram um crescimento de cerca 
de 30%. 
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3.2. ACTIVIDADE DA COMPANHIA 
A Real Vida Seguros teve durante o ano de 2017 o desafio de consolidação de práticas e 
procedimentos decorrentes das aquisições da Finibanco Vida – Companhia de Seguros de 
Vida, S.A. e da Banif Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. entretanto 
designada por “Real Vida Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.”). 
 
Com efeito, e após a fusão por incorporação da Finibanco Vida na Real Vida Seguros SA, 
no final do ano de 2016, todo o ano de 2017 foi já vivido num ambiente de “post-merger” 
podendo-se dizer, um ano volvido, que a integração das pessoas, a uniformização de 
procedimentos e processos, tal como a concretização das sinergias a que a companhia se 
tinha proposto, foram atingidas com sucesso. 
    

3.2.1. ORGANIZAÇÃO INTERNA 
No ano de 2017, a estrutura organizacional apresentou a seguinte composição: 
 

 

 
 
 

3.2.2. RECURSOS HUMANOS 
A Real Vida Seguros terminou o ano de 2017 com 120 colaboradores, apresentando 
um aumento de 35 colaboradores face ao ano anterior. Este aumento do número de 
colaboradores surge como resposta a um crescimento sustentado da actividade 
comercial de dinamização da Companhia e pela integração dos quadros da PGA 
(Gestão de Activos) e da Real Vida Pensões. 

 

 
 

Em 2017, o número de colaboradores com formação académica superior ascendeu a 
72 colaboradores, com um incremento de 23 colaboradores neste segmento 
representando cerca de 60% do total de colaboradores. O número de colaboradores 
com habilitações a nível do Ensino Secundário subiu para 43 face aos 34 
colaboradores do ano transacto, com um peso de 35,83% do total. 
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A idade média dos colaboradores baixou para os 43 anos o que compara com a idade 
média dos colaboradores, em 2016, de 44 anos. 
 

 
A estrutura etária da Companhia sofreu algumas oscilações face ao ano de 2016, e 
encontra-se distribuída da seguinte forma: 

 

 
 
Mais ainda, a Real Vida Seguros apresenta uma distribuição homogénea em termos 
de género, ou seja, 62 colaboradores são do sexo feminino (52%) e 58 colaboradores 
são do sexo masculino (48%). 
 
 

3.2.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 
No âmbito da Responsabilidade Social destacam-se as seguintes iniciativas: 

 
Dia de Carnaval (Fevereiro 2017) 
Preparação de um kit de carnaval com equipas a tirar uma fotografia original e 
criativa; a equipa vencedora ganhou um jantar.  

 
Dia Mundial da Água (Março 2017) 
Oferta de uma garrafa de vidro a todos os colaboradores e sensibilizou para 
preservação e protecção da água, um recurso em crescente escassez! 
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Dia Mundial da Saúde (Abril 2017) 
Realização de rastreios gratuitos para todos os colaboradores. 
 
Dia Internacional da Família (Maio 2017) 
Oferta, através de um sorteio, de fins-de-semana em família!     

    
Estudo Happiness Works(R) - Índice da Felicidade (Junho 2017) 
A Real Vida Seguros ficou classificada no Top 10 do ranking das empresas mais felizes 
no estudo Happiness Works 2017. 

    
Missão e Valores (Julho 2017) 
Lançamento da campanha: “Nós ajudamos!” para todos os que pretendem deixar de 
fumar, enquadrado neste mês de reflexão e do Dia Mundial sem tabaco. 

    
Dia do Artista (Agosto 2017) 
Foi proposto a todos os colaboradores que partilhassem connosco a expressão da sua 
arte: uma fotografia, um desenho, uma pintura, uma escultura, uma decoração… 

    
Dia Mundial do Coração (Setembro 2017) 
Lançamento do lema “mexer-se é cuidar melhor de si”. Celebração de protocolos com 
ginásios. 

    
Campanha de Vacinação (Outubro 2017) 
Sensibilização para a temática da vacinação a todos os colaboradores, 
disponibilizando a vacina de prevenção da gripe a todos os colaboradores. 

 
Livro Histórias da Ajudaris com a Real Vida Seguros (Outubro 2017) 
Participação dos colaboradores e família na criação de histórias encantadas sobre a 
Vida Segura, apoiando crianças e jovens em situações carenciadas ou em risco de 
exclusão, com a venda dos livros “Histórias da Ajudaris com a Real Vida Seguros”. 

 
Dia Mundial da Criatividade (Novembro 2017) 
Os colaboradores foram convidados a desconstruírem mentalmente os 
procedimentos actuais e pensarem em novas formas de fazer: produtos, processos, 
serviços, e com valor acrescentado com premiação das ideias implementadas. 

 
O Natal na Real Vida Seguros (Dezembro 2017) 
As crianças e os colaboradores foram convidados a criar a festa: cantar, dançar, tocar 
um instrumento.  
 
Responsabilidade Social 
A Real Vida Seguros apoiou o Projecto de Escrita "Histórias da Ajudaris” sendo um 
main sponsor durante o triénio 2017/18/19. Esta iniciativa visa promover a leitura, a 
escrita, a arte e a solidariedade. Os Colaboradores da Real Vida Seguros e os seus 
filhos foram os verdadeiros autores de histórias sobre o tema "Vida Segura", tendo as 
mesmas contado com ilustradores solidários que deram cor e vida às diversas 
personagens e cenários. 
 

3.2.4. MARKETING E COMUNICAÇÃO 
De acordo com o Plano Estratégico estabelecido para 2017 foram desenvolvidas 
diversas acções no âmbito do Marketing e Comunicação, por forma a disponibilizar 
novas ferramentas de cariz Institucional, Operacional e Digital com o objectivo de 
incrementar o crescimento estrutural da Companhia. 
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Marca  
Em 2017 foi efectuado um restyling ao logotipo da Real Vida Seguros com o intuito de 
reforçar o seu posicionamento no mercado, resultando como mais perceptível na 
marca o lettering da palavra “Vida”. 
 
Para acompanhar esta alteração foi actualizado o Manual de Normas, dando este 
origem à reformulação de todo o Estacionário. 

 

 
Eventos 
A Real Vida Seguros comemorou o 1º Aniversário do Canal Rede Ligada com um 
cruzeiro pelas águas do Rio Tejo. 

No último trimestre decorreu no Palácio da Bolsa no Porto, o Encontro Anual centrado 
no tema «Os Seguros no Mundo Digital». Este evento contou com a participação de 
importantes oradores de diversas áreas de actuação do mundo digital. Um evento 
privado, dirigido a todos os Colaboradores do Grupo bem como aos principais Agentes 
e Parceiros de negócio foi realizado em parceria com as marcas da Global Media Group 
- Jornal de Notícias, Dinheiro Vivo e Rádio TSF. 

    
Publicidade  
No ano de 2017 a presença da marca Real Vida Seguros nos Media incidiu nos meios 
Rádio, Imprensa e Digital. Foi levada a cabo uma campanha nas Rádios Comercial e 
TSF. É de referir ainda a promoção do evento «Encontro Anual», com uma forte aposta 
publicitária nos meios imprensa Jornal de Notícias e Diário de Notícias e digital Dinheiro 
Vivo. 

    
Street Marketing 
A Real Vida Seguros disponibilizou aos seus Canais Comerciais um Escritório Móvel. 
Esta Mobile Van é uma excelente ferramenta de trabalho que permite divulgar 
localmente a oferta de produtos, e promover junto das populações várias acções de 
sensibilização para a importância de temas como saúde, vida e poupança. 
 
No 2º semestre do ano a Real Vida Seguros marcou presença em duas feiras: a Feira 
de São Mateus em Viseu – a mais antiga da península ibérica e a Expofacic – a Feira 
Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede. 

 
Patrocínios 
A Real Vida Seguros patrocinou algumas iniciativas, entre as quais se destaca o 
Patrocínio da Dupla de Velejadores Pedro e Diogo Costa, que se sagrou no ano 
passado Campeã Mundial de Vela na Classe 420. 

 
OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL    

 
Produtos 
Com o intuito de fortalecer a posição da Real Vida Seguros como uma referência no 
Ramo Vida e uma Seguradora Especialista em Produtos de Investimento e Poupança, 
foi reforçada a oferta de produtos nas áreas de Vida e Reforma com o lançamento 
dos produtos: Real Seguro de Vida Simples, Real Seguro de Vida Mais Simples, PPR 
Super Rendimento e 4 Séries do Real Vida Super Rendimento. 
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Campanhas e Esquemas de Incentivos 
De acordo com as necessidades específicas dos Canais de Distribuição, foram criadas 
diversas Campanhas associadas a Esquemas de Incentivos, por forma a premiar os 
melhores Agentes e Gestores Comerciais. 
De salientar a 1ª Campanha de 2017 «Viagem a Itália», uma viagem que levou os 
nossos melhores produtores a conhecer Roma.  

 
Merchandising 
No Edifício Sede da Companhia foram substituídos os reclames luminosos por forma 
a acompanhar a mudança de lettering do logotipo. 
    
DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL    
 
Websites 
O Website da Real Vida Seguros é constantemente objecto de actualizações e 
upgrades de carácter institucional e de produto, no qual são regularmente 
disponibilizados novos conteúdos e informação útil aos seus visitantes. 
Foi ainda integrado, sob a umbrella da Real Vida Seguros, a presença web da marca 
Real Vida Pensões para comunicar novos serviços e produtos bem como prestar 
informação de carácter legal aos seus Clientes. 

    
Campanhas Inbound Marketing 
Os Consumidores exigem cada vez mais o acesso a informação que os esclareça de 
uma forma intuitiva e que lhes permita decidir por si. Neste âmbito foram 
desenvolvidos novos conteúdos de inbound marketing (vídeos, ebooks, etc.). 

 
A aposta na Rede Social Facebook foi constante ao longo do ano e passou pela 
publicação de diversos posts temáticos e patrocinados, fundamental para criar 
engagement com os nossos seguidores. 

 
 

3.3. ACTIVIDADE COMERCIAL 
 

3.3.1. ALARGAMENTO E MELHORIA DA OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
O ano de 2017 foi de continuidade e reforço da estratégia traçada no ano anterior, com 
a aposta na diversificação dos canais de distribuição. Em 2017 o Canal Mediação 
continuou a apresentar uma posição de extrema relevância em termos da produção 
da Real Vida. Os canais Parcerias e Rede Ligada, que registaram níveis de crescimento 
significativos, reforçaram a sua posição na estrutura da produção da Real Vida e 
contribuíram de forma relevante para os resultados do ano. A Real Vida fez um grande 
investimento no apoio à qualificação dos seus parceiros, com a criação no segundo 
semestre do ano da Academia Real Vida, instrumento fundamental no apoio aos vários 
canais de distribuição. 

 
A estratégia da Real Vida continua a assentar no alargamento e diversificação da sua 
rede de distribuição, com uma forte aposta na qualidade do serviço, e na 
disponibilização de novas ferramentas digitais que permitam uma maior agilidade e 
rapidez comercial junto dos parceiros de negócio. 
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3.3.2. APÓLICES 
Em 2017, o número de apólices em vigor na Real Vida apresentou um crescimento 
significativo face a 2015 e 2016, ao atingir cerca de 102 mil apólices. 

 

 
 

 

3.3.3. PRODUÇÃO COMERCIAL 
Em 2017, a Receita Processada da Real Vida Seguros ascendeu a 71,5 milhões de 
Euros, resultando num acréscimo de 11,40% em relação ao período homólogo. 

 
A Companhia continua a demonstrar um crescimento sólido e sustentado face ao 
mercado. 

 
O ano de 2017 foi caracterizado por um novo acréscimo da quota de mercado da 
Companhia no Ramo Vida. Com efeito, o crescimento obtido no ano de 2017 
demonstra a consolidação dos ganhos de quota de mercado que a Companhia tem 
vindo a materializar desde o ano de 2014. 

 
 

PRODUÇÃO VIDA TOTALPRODUÇÃO VIDA TOTALPRODUÇÃO VIDA TOTALPRODUÇÃO VIDA TOTAL 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017
Prémios (em Euros)Prémios (em Euros)Prémios (em Euros)Prémios (em Euros) 65.171.39265.171.39265.171.39265.171.392 62.859.38762.859.38762.859.38762.859.387 68.602.55068.602.55068.602.55068.602.550

Taxa CrescimentoTaxa CrescimentoTaxa CrescimentoTaxa Crescimento 43%43%43%43% -4%-4%-4%-4% 9%9%9%9%

Quota MercadoQuota MercadoQuota MercadoQuota Mercado 0,76%0,76%0,76%0,76% 0,94%0,94%0,94%0,94% 0,98%0,98%0,98%0,98%
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A variação positiva da quota de mercado foi marcada pela manutenção do forte 
crescimento da Receita Processada do segmento Vida Risco, na ordem dos 34%. 

 
Os Ramos Não Vida têm vindo a ganhar peso no volume de negócios da Companhia, 
representando já um bom contributo face à produção total. O ritmo de crescimento 
deste ramo tem registado aumentos bastante expressivos, tendo sido, em 2017, de 
119%. 
 
O montante de Fundos de Pensões em Gestão ascendeu a 271.500.000 € no final de 
2017. 
 

 
3.3.4. TERMOS, RESGATES E INDEMNIZAÇÕES  

O montante total de termos, resgates e indemnizações foi, em 2017, de cerca de 46,84 
milhões de Euros. Este montante traduz uma diminuição de 10,80% face a 2016.  
 
De registar ainda o segmento de Capitalização, onde a retracção dos termos e 
resgates foi de 33,23% assim como os segmentos de Vida Risco e Não Vida com uma 
retração de 27%. 

 

 
3.3.5. RESSEGURO CEDIDO 

A redução dos Prémios de Resseguro Cedido dos segmentos Vida Risco (incluindo 
Mistos), Acidentes e Saúde reflecte a revisão dos tratados e a maior capacidade de 
retenção por parte da companhia. 

 

3.4. ANÁLISE FINANCEIRA 
 

3.4.1. DESPESAS GERAIS 
As Despesas Gerais da Companhia registaram, no exercício, um total de 9,44 milhões 
de Euros. 
 
A rubrica de Custos com Pessoal foi, naturalmente, a rubrica com maior peso, 
representando 62,3% do montante global das Despesas Gerais. Esta rubrica evoluiu 
cerca de +41,6% em relação ao ano anterior, fruto da contratação e incorporação (PGA 
Gestão de Activos e da Real Vida Pensões) de quadros médios e superiores, o que 
revela um investimento na capacidade comercial e operacional da Real Vida Seguros. 
Esta realidade representa uma internalização apreciável de know-how técnico, 

PRODUÇÃO NÃO VIDAPRODUÇÃO NÃO VIDAPRODUÇÃO NÃO VIDAPRODUÇÃO NÃO VIDA 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017
Prémios (em Euros)Prémios (em Euros)Prémios (em Euros)Prémios (em Euros) 992.969992.969992.969992.969 1.320.4211.320.4211.320.4211.320.421 2.891.6432.891.6432.891.6432.891.643

Taxa CrescimentoTaxa CrescimentoTaxa CrescimentoTaxa Crescimento 199%199%199%199% 33%33%33%33% 119%119%119%119%

Quota MercadoQuota MercadoQuota MercadoQuota Mercado 0,03%0,03%0,03%0,03% 0,03%0,03%0,03%0,03% 0,07%0,07%0,07%0,07%

€ Var. € Var. € Var.

Vida Risco e Não Vida 3.257.659 18,98% 6.046.692 85,61% 4.410.083 -27,07%

Mistos 1.033.478 -16,46% 1.246.473 20,61% 2.112.922 69,51%

Capitalização 20.647.248 -1,52% 32.586.992 57,83% 21.756.853 -33,23%

PPR 13.222.699 -17,55% 12.629.077 -4,49% 18.557.954 46,95%

TotalTotalTotalTotal 38.161.08438.161.08438.161.08438.161.084 -6,87%-6,87%-6,87%-6,87% 52.509.23452.509.23452.509.23452.509.234 37,60%37,60%37,60%37,60% 46.837.81246.837.81246.837.81246.837.812 -10,80%-10,80%-10,80%-10,80%

TERMOS E RESGATES/ INDEMNIZAÇÕESTERMOS E RESGATES/ INDEMNIZAÇÕESTERMOS E RESGATES/ INDEMNIZAÇÕESTERMOS E RESGATES/ INDEMNIZAÇÕES
2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017
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comercial e operacional, traduzindo-se numa capacidade de resposta assinalável, 
sendo efectivamente um marco na história da Companhia. 
Os Fornecimentos e Serviços Externos apresentam um valor de 3,26 milhões de Euros, 
e representam, em 2017, cerca de 34,5% da estrutura de custos das Despesas Gerais. 
O acréscimo ficou a dever-se sobretudo aos investimentos operacionais de carácter 
corrente de suporte ao crescimento da Companhia. 

 

3.4.2. INVESTIMENTOS 
A carteira de investimentos da Companhia aumentou, em 2017, cerca de 6,6 milhões 
de Euros, ou seja, uma variação de 2,35% face a 2016, ficando a seguradora com cerca 
de 287 milhões de Euros sob gestão. 
 

 
 
Os investimentos da categoria de Obrigações permanecem como a tipologia de 
Activos mais representativa dos Activos sob gestão. 
 

3.4.3. RESULTADOS E ROE 
A Seguradora encerrou o exercício económico de 2017 com um Resultado Líquido de 
4.485.427 Euros, o que representa um rácio de Return on Equity (ROE) de 13%. 

 
3.4.4. CAPITAL PRÓPRIO  

A Companhia terminou o exercício com um Capital Próprio de 35.106.855 Euros, 
registando um crescimento de 5% face ao ano anterior e 35% face a 2015.  
 

 
 
 
 
 

ValorValorValorValor Estr.Estr.Estr.Estr. ValorValorValorValor Estr.Estr.Estr.Estr. ValorValorValorValor Estr.Estr.Estr.Estr.

Obrigações e Títulos de Dívida 93.554.361 44,0% 142.543.587 50,9% 134.840.806 47,0%

Futuros 866.223 0,4% 744.611 0,3% 545.355 0,2%

Acções e Unidades de Participação 80.269.860 37,7% 94.818.529 33,9% 113.107.421 39,5%

Depósitos a Prazo e  Empréstimos 21.005.371 9,9% 19.221.434 6,9% 17.048.354 5,9%

Imóveis 3.355.802 1,6% 6.240.900 2,2% 10.082.772 3,5%

Caixa e Depósitos à Ordem 13.760.987 6,5% 16.541.723 5,9% 11.080.705 3,9%

TotalTotalTotalTotal 212.812.603212.812.603212.812.603212.812.603 100%100%100%100% 280.110.784280.110.784280.110.784280.110.784 100%100%100%100% 286.705.413286.705.413286.705.413286.705.413 100%100%100%100%

201720172017201720162016201620162015201520152015

Euros Euros Euros

Capital Social 15.000.000 16.500.000 16.500.000

Outras Reservas e Resultados Transitados 8.706.776 16.147.413 14.121.428

Resultado Líquido do Exercício 2.415.210 916.851 4.485.427

TotalTotalTotalTotal 26.121.98526.121.98526.121.98526.121.985 33.564.26333.564.26333.564.26333.564.263 35.106.85535.106.85535.106.85535.106.855

20162016201620162015201520152015

CAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIO

2017201720172017
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3.4.5. SOLVÊNCIA II 
A Directiva de Solvência II (Directiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009), relativa ao acesso à actividade de seguros e 
resseguros e ao seu exercício, e respectivas alterações, transposta para a Legislação 
Nacional Vigente através da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro de 2015, definiu a data 
de entrada em vigor do novo Regime de Solvência II a 01 de Janeiro de 2016. 
 
Com referência a 31 de dezembro de 2017 a Margem de Solvência II provisória 
ascendeu a 144%, pelo que a Companhia dispõe de um adequado rácio de cobertura 
dos requisitos de capital. 
 
 

3.5 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
Nos termos do artigo 62.º do Anexo I da Lei n.º 147/ 2015, propõe-se que o Resultado do 
Exercício no montante de 4.485.427,27 Euros tenha a seguinte aplicação: 

 
Para Reserva Legal: 448.542,73 Euros 
Pagamento de Dividendos: 4.036.884,54 Euros 

 

 

3.6. DÍVIDAS AO SECTOR PÚBLICO ESTATAL E À SEGURANÇA SOCIAL 
À data de 31/12/2017 não existiam quaisquer dívidas ao Sector Público Estatal nem à 
Segurança Social, cujo pagamento esteja em mora. 

 
 

3.7. INFORMAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 447º. 
De acordo com o n.º 5 do art.º 447º do Código das Sociedades Comerciais, nenhuma das 
pessoas abrangidas pelos números 1 e 2 do mesmo artigo, detinham acções ou obrigações 
da Real Vida Seguros, S.A. em 2017. 
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3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Conselho de Administração agradece a todas as pessoas e entidades que com este 
colaboram, com um destaque especial para o contributo que todos deram no quarto ano 
completo de actividade após a reprivatização da Real Vida e que tanto contribuíram para 
o contínuo relançamento da Seguradora. Uma palavra especial para: 

 
- As Autoridades de Supervisão, em especial à Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões pela permanente compreensão, disponibilidade e colaboração com o 
Conselho de Administração; 
 
- A Associação Portuguesa de Seguradores, pelo esforço de representação das 
seguradoras em áreas de interesse comum; 

 
- O Conselho Fiscal, a Mesa da Assembleia Geral e o Revisor Oficial de Contas, pelos seus 
conselhos e orientações, permitindo uma evolução sensível na qualidade e eficiência da 
prestação de contas; 

 
- Os Agentes, Corretores e Resseguradores, pelo apoio prestado e pela confiança com que 
continuam a honrar a Companhia; 

 
- Os Colaboradores que, pela permanente disponibilidade, versatilidade e dedicação, 
tornaram possível a obtenção dos resultados verificados e a contínua afirmação da 
Companhia no mercado segurador; 

 
- Os nossos Clientes, pela preferência e reiterada confiança que em nós depositam e pelo 
estímulo permanente no sentido da melhoria da oferta de produtos e da qualidade de 
serviço. 

 
Porto, 10 de Abril de 2018, 

 
 
 

O Conselho de Administração: 
 
 

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho (Presidente) 
 
 

Joaquim José Fernandes Branco (Vice-Presidente) 
 
 

Marta Isabel Ferreira da Graça Ferreira (Vogal) 
 
 

Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques (Vogal) 
 
 

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

4.1. RELATÓRIO SOBRE BOM GOVERNO 

4.1.1. MISSÃO, VALORES E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA 

 

4.1.1.1. MISSÃO  

Proteger e minimizar riscos de particulares e instituições e rentabilizar os seus 
patrimónios através de soluções de excelência, com rigor, independência e 
solidez, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. 

 
 

4.1.1.2. VALORES  
São estes os valores que nos definem, nos unem, nos inspiram em cada dia e 
que dependem de cada um de nós: daquilo que somos, daquilo que fazemos e 
de como trabalhamos: 

 
- Ética e Transparência; 

 
- Rigor e Profissionalismo; 

 
- Inovação e Dinamismo; 

 
- Orientação para o Cliente; 

 
- Trabalho em equipa. 

 
 

4.1.1.3. PRINCIPAIS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
A Real Vida Seguros tem-se orientado de forma congruente por três vectores 
principais de actuação:  

 
I. Clara aposta na diversificação de Canais de venda especializados, como 

forma privilegiada de distribuir os produtos da Real Vida; 
 

II. Excelência da oferta de produtos, que estão continuamente a ser 
melhorados e desenvolvidos no sentido de se ajustarem cada vez mais às 
necessidades dos nossos clientes; e 

 
III. Constante esforço e investimento no incremento da visibilidade e 

notoriedade da marca. 
 
 

4.1.2. PRINCÍPIOS GERAIS DE ACTUAÇÃO 

4.1.2.1. REGULAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
i) Regulamentação Externa  
 
À Real Vida Seguros SA, aplica-se todo o normativo legal aplicável às 
sociedades anónimas, designadamente o disposto no Código das Sociedades 
Comerciais. 
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Enquanto seguradora especializada em vida que exerce também a sua 
actividade em alguns ramos não vida, está também sujeita a todo o normativo 
aplicável em termos de exercício e acesso da actividade seguradora, actividade 
regulamentada e supervisionada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões (ASF). 

 
ii) Regulamentação Interna  

 
O Conselho de Administração da Companhia aprovou um conjunto de políticas, 
normas gerais de serviço e manuais de procedimentos abrangendo os aspectos 
mais relevantes da sua actividade operacional, que são de cumprimento 
obrigatório por todos os colaboradores e que são divulgados internamente 
através dos meios de comunicação institucionais.  
 
A Companhia dispõe de um Código de Conduta, que resume os princípios gerais 
e as regras de conduta aplicáveis a todos os Colaboradores. Este Código está 
publicado na intranet, foi divulgado internamente através dos meios de 
comunicação institucionais, é disponibilizado a todos os novos colaboradores, e 
está também publicado no website da Companhia. 

 
4.1.2.2. CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

 
A Companhia procura cumprir de forma rigorosa todas as normas legais, 
regulamentares, éticas, deontológicas e de boas práticas relativas à actividade 
seguradora.  
 
i) Aplicação de Normas de Natureza Fiscal 

 
Em matéria fiscal, o cumprimento de toda a legislação e regulamentação 
aplicável é assegurado pelos serviços competentes, e tem o apoio de 
consultores externos especializados. 
 
ii) Aplicação de Normas de Branqueamento de Capitais 

 
A Companhia aprovou uma Política de Prevenção de Branqueamento de 
Capitais, cuja aplicação/supervisão é monitorizada e assegurada pelas áreas 
de Compliance e de Auditoria Interna. Estão implementados procedimentos que 
garantem uma monitorização eficaz das suas operações, e que permitem a 
detecção de operações potencialmente suspeitas da prática do crime de 
Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, as quais se 
existirem são de pronto comunicadas às autoridades competentes. 

 
Em 2017, o Grupo Patris, no qual a Companhia está integrada, aplicou o Modelo 
Global de Gestão dos Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento 
do Terrorismo implementado e aprovado em 2014, complementarmente ao 
normativo interno já existente.  

 
No que respeita à prevenção do branqueamento de capitais, a actividade da 
Companhia é orientada pelo cumprimento rigoroso da legislação e 
regulamentação existente. 
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Os Colaboradores da Companhia estão obrigados ao cumprimento escrupuloso 
dos deveres consagrados no ordenamento jurídico vigente, e designadamente 
o dever de identificação e diligência relativo ao conhecimento das relações de 
negócio dos clientes, o dever de exame da relação de negócio, os deveres de 
abstenção e de recusa, o dever de conservação dos documentos, e o dever de 
comunicação oportuna das operações potencialmente suspeitas de configurar 
crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo. 

 
São realizadas com regularidade acções de formação sobre Branqueamento 
de Capitais para os novos colaboradores, em que também participam de forma 
tempestiva os restantes colaboradores, com o objectivo de prevenir de forma 
rigorosa o branqueamento de capitais.   
 
iii) Normas de Concorrência e de Protecção do Consumidor 

 
A Companhia assume um compromisso permanente de transparência nas suas 
práticas comerciais. A melhoria contínua da transparência nos conteúdos 
informativos dos seus produtos, a recusa de práticas e metodologias de venda 
agressivas, e a redução da complexidade dos seus produtos, têm sido o 
contributo da Companhia para uma mais sã e leal concorrência na sua 
actividade. 
No lançamento de novos produtos está implementada uma operativa que 
considera todo o enquadramento legislativo e regulamentar aplicável, em 
termos de concorrência e protecção do consumidor. Para melhor 
esclarecimento dos nossos clientes, no website da Companhia, estão 
disponíveis simuladores e informação sobre Condições Gerais e Informações 
Pré-Contratuais dos diversos produtos.  

   
iv) Aplicação de Normas de Natureza Ambiental 

 
Na sua actividade operacional a Companhia assume um compromisso de 
preservação do meio ambiente, para promover com comportamentos 
ambientais adequados. Foi disponibilizado a todos os colaboradores um manual 
de boas práticas ambientais sustentáveis e são realizadas com regularidade 
campanhas de sensibilização.   
 
v) Aplicação de Normas de Índole Laboral 

 
A Companhia definiu para as suas relações laborais, critérios de rigor e de 
levados padrões éticos, privilegiando sempre o diálogo com os seus 
colaboradores como meio mais esclarecedor e construtivo para evitar conflitos 
e ultrapassar divergências. 
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4.1.2.3. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
A política de recursos humanos da Companhia é norteada por um conjunto de 
pilares fundamentais que assentam nos seguintes princípios: 

 
- A humanização das relações e das condições de trabalho; 

 
- A prática da não discriminação traduzida numa gestão com princípios de 
igualdade, sem ignorar a diversidade; 

 
- O respeito pela dignidade e promoção da Pessoa; 

 
- A adopção de políticas integradas que articulam medidas de prevenção, 
educação, formação e emprego. 

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

 
No processo de recrutamento e selecção, a Companhia não exerce 
discriminação com base no sexo, etnia, ou nacionalidade. Este respeita 
integralmente o princípio da igualdade de oportunidades, sendo a selecção feita 
de acordo com o currículo e o perfil de competências de cada candidato. 

 
Por outro lado, a Companhia, no âmbito das boas práticas seguidas na sua 
política de recursos humanos e da promoção da valorização da Pessoa 
enquanto tal, entende também que deve ser dada igualdade de tratamento e 
de oportunidades a pessoas portadoras de deficiência. 

 
ii) Conciliação da Vida Pessoal, Familiar e Profissional 

 
A Companhia tem também por preocupação a conciliação do trabalho e da 
família, através da adequação e flexibilidade de horários e condições de 
trabalho, mobilidade interna e adequação das condições físicas e psicológicas 
dos Colaboradores, equipando os postos de trabalho de acordo com as 
necessidades específicas apresentadas. 

 
iii) Valorização Profissional dos Colaboradores 

 
A Companhia promove a formação dos seus Colaboradores, como forma de 
valorização profissional dos mesmos, sendo estes incentivados à formação 
permanente e contínua ao longo da sua vida profissional.  
 

4.1.3. TRANSACÇÕES RELEVANTES COM ENTIDADES RELACIONADAS 
As transacções relevantes ocorridas em 2017 com entidades relacionadas constam 
no ponto “30. Entidades Relacionadas” do respectivo Anexo às Demonstrações 
Financeiras do Relatório e Contas de 2017. 
 

4.1.4. OUTRAS TRANSACÇÕES 
 

4.1.4.1. PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
A Companhia dispõe de procedimentos transparentes relativos à aquisição de 
bens e serviços, através da adopção de critérios de adjudicação orientados por 
princípios de economia e eficácia. 

 
Os procedimentos adoptados são os seguintes: 
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- Consultas a um conjunto alargado de fornecedores; 

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

 
- Autorização de despesas de acordo com as competências delegadas; 

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

 
4.1.4.2. TRANSACÇÕES QUE NÃO TENHAM OCORRIDO EM CONDIÇÕES DE 

MERCADO 

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

4.1.5. MODELO SOCIETÁRIO 
O modelo de governo da sociedade que assegura a efectiva segregação de funções 
de administração e fiscalização é composto, de acordo com os Estatutos da 
Sociedade, pelos seguintes órgãos sociais: 

 
- A Assembleia Geral; 
- O Conselho de Administração; 
- O Conselho Fiscal; 
- O Revisor Oficial de Contas. 

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

4.1.5.1. ASSEMBLEIA GERAL 
A Mesa da Assembleia-geral tem a seguinte composição: 

 
- Presidente: Leonor Monteiro 
- Secretário: Tiago Gama 

 
A Assembleia Geral, cujo mandato em curso corresponde ao período de 2016 a 
2018, delibera sobre as matérias que lhe são atribuídas por lei e pelos Estatutos 
da Sociedade. 

 
O Conselho de Administração, cujo mandato em curso corresponde ao período 
de 2016 a 2018, tem a seguinte composição: 

 
 Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho (Presidente) 
 Joaquim José Fernandes Branco (Vice-Presidente) 
 Marta Isabel Ferreira da Graça Ferreira (Vogal) 
 Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques (Vogal) 
 Joaquim de Campos Afonso (Vogal) 

 
As competências do Conselho de Administração decorrem da lei e dos 
Estatutos da Sociedade. 
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4.1.5.2. ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da sociedade compete a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial 
de Contas ou a uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com as 
competências previstas na lei e cujo mandato em curso corresponde ao período 
de 2016 a 2018. 

 
i) Conselho Fiscal 
O Conselho Fiscal tem a seguinte composição: 

 
- Presidente:  António Manuel Lopes Tavares 

  
- Vogais:  Armando Luís Vieira de Magalhães 

   Carlos Manuel Pereira da Silva 
 

ii) Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas designada é a Oliveira, Reis & 
Associados, SROC, Lda., representada por Carlos Manuel Charneca Moleirinho 
Grenha e por Carlos Alberto Domingues Ferraz (Revisor Oficial de Contas 
suplente). Para além da auditoria, a Oliveira, Reis & Associados prestou os 
seguintes serviços à Companhia permitidos por lei e regulamentos em vigor: 
- Procedimentos previstos no Anexo I da Norma Regulamentar N.º 5/2016-R, 
de 12 de maio, da ASF, para emissão do Relatório de Conclusões Factuais nos 
termos do n.º 1 do artigo 4.º da mesma Norma; e 
- Procedimentos previstos no n.º 2 da Circular da ASF, n.º 1/2017, para emissão 
do Relatório sobre os sistemas de controlo interno e gestão de risco 
relacionados com o combate ao branqueamento de capitais e política anti-
fraude. 
 

4.1.5.3. AUDITOR EXTERNO 
A auditoria anual às contas da Companhia é efectuada por uma entidade 
independente externa - Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda. e que tem como 
interlocutores privilegiados o Conselho de Administração e a Direcção 
Financeira. 
 

4.1.5.4. GESTÃO DE RISCO E SISTEMAS DE CONTROLO INTERNO 
Gestão de Riscos 
No âmbito da Diretiva 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25.11.2009, relativa ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II), a Real Vida Seguros prosseguiu o seu trabalho de 
adaptação ao novo regime de Solvência II, destacando-se no decurso do ano 
de 2017 as seguintes acções e projectos: 
 Apuramento e submissão à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões dos reportes qualitativos e quantitativos de Solvência II, e 
respectivas publicações obrigatórias; 

 Realização do Exercício de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) e 
elaboração do respectivo relatório; 

 Criação do Gabinete de Gestão de Risco, ORSA e Solvência (GGROS); 
 Aquisição de ferramenta de cálculo de requisitos de solvência. 

 
A função de monitorização e gestão de riscos da Real Vida Seguros é da 
competência do Gabinete de Gestão de Risco, ORSA e Solvência. Esta função 
é desempenhada de forma permanente, efectiva e usufrui da necessária 
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autonomia orgânica e poderes necessários para um acesso livre a toda e 
qualquer informação relevante de cada uma das áreas da Companhia. 

     
O GGROS reporta directamente ao Conselho de Administração, e tem como 
principal função o desenvolvimento e operacionalização de um sistema 
integrado de monitorização de riscos adequado à natureza e perfil de risco da 
Companhia. 

 
Tem ainda como principais objectivos a identificação, avaliação, monitorização 
e mitigação dos riscos materialmente relevantes, quer no âmbito do normal 
funcionamento da Companhia, quer ao nível dos fundos por si comercializados. 

 
O GGROS assume assim um papel activo em termos de influência no processo 
de decisão, participando activamente nos vários Comités e assegurando um 
reporte regular de informação para os órgãos de administração e corpos 
diretivos, visando a compreensão e monitorização dos principais riscos a que 
Companhia está exposta e que possam impactar os seus objectivos e/ ou 
resultados. 

 
Sistemas de Controlo Interno 
A Real Vida Seguros considera a gestão de riscos e controlo interno uma das 
suas principais prioridades e como parte integrante do seu negócio. Neste 
sentido, tenta garantir que todos os seus colaboradores, em todos os níveis da 
organização, estejam sensibilizados para as problemáticas da gestão de risco, 
desenvolvendo assim uma cultura de riscos, nomeadamente através da 
comunicação e da formação acerca destes temas. A organização, no seu todo, 
está envolvida no sistema de controlo de risco global através de uma estrutura 
em "três níveis de controlo“ que fornece indicações úteis sobre a definição clara 
das responsabilidades de todos os intervenientes (funções operacionais, 
funções transversais e auditoria interna) em termos de gestão de riscos e de 
controlo interno. 

 
 Actividades de controlo implementadas pelos operacionais - 1º Nível de 

Controlo 
É assumido pelas áreas operacionais, responsáveis pela avaliação e 
redução dos riscos, incluindo a implementação de um sistema de controlo 
adequado, abrangendo os processos relativos à actividade de cada área.  

 
Esta primeira linha permite o controlo no quotidiano através da 
implementação das melhores práticas de gestão de risco em cada processo 
e da comunicação de informações relevantes para o segundo nível de 
controlo. 

  
 Mecanismo estruturado e coordenado - 2º Nível de Controlo 

Este nível de controlo consiste em comités funcionais responsáveis por 
áreas de especialização assim como funções de controlo interno.  

 
Destina-se à estruturação e à manutenção do mecanismo de controlo da 
actividade da organização, incluindo: 
 

 A assistência dos operacionais na identificação e na avaliação dos 
riscos-chave dentro da sua área de atuação; 

 Redação de políticas e procedimentos adequados; 
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 Contribuição para o desenho operacional dos controlos relevantes; 
 Desenvolvimento de melhores práticas e transferência de 

informação; 
 Monitorização da eficácia de funcionamento do processo. 

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

Controlo 
 
A função de auditoria interna é independente e tem uma linha de reporte 
directo ao nível mais elevado da organização, o Conselho de Administração. 
 
Esta fornece, através de uma abordagem baseada sobre a análise das 
actividades e processos da companhia e sobre a avaliação da eficácia das 
duas primeiras linhas de controlo, uma segurança adicional ao Conselho de 
Administração sobre todos os elementos da estrutura de gestão de risco, 
do processo de identificação e de avaliação ao sistema implementado para 
mitigar os riscos. 

 
O processo de gestão dos riscos e controlo interno da Real Vida Seguros 
tem como base a cartografia dos riscos, cuja elaboração abrange as 
seguintes etapas:  
 

 Definição da abordagem metodológica de identificação e 
avaliação dos principais riscos, alinhada com os objectivos 
estratégicos da companhia; 

 Elaboração de uma cartografia dos riscos; 
 Identificação dos responsáveis pela gestão dos riscos; 
 Identificação dos controlos a implementar; 
 Definição dos planos de acção; 
 Monitorização dos riscos e da implementação dos planos de acção; 
 Comunicação e reporte. 

 
A monitorização e a actualização desta cartografia é um processo 
susceptível de evolução contínua. A sua revisão permite à Companhia 
assegurar uma identificação e monitorização dos riscos significativos. 

    
4.1.5.5. PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES 

Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento das 
normas relativas à abstenção de participar na discussão e deliberação de 
determinados assuntos e respeitam escrupulosamente essas mesmas normas 
na sua actividade. 

 
4.1.6. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Esta informação consta no ponto “30. Entidades Relacionadas” do respectivo Anexo 
às Demonstrações Financeiras do Relatório e Contas de 2017. 

 
4.1.7. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE 

 
4.1.7.1. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

A Companhia não se encontra admitida à cotação, nem detém emissões de 
títulos transaccionados em mercados financeiros, pelo que não tem nomeado 
um representante para as relações com o mercado. 
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4.1.7.2. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O GOVERNO SOCIETÁRIO 

O presente relatório sobre o Governo da Sociedade, que constitui um capítulo 
autónomo do Relatório e Contas de 2017 da Companhia, visa cumprir a 
recomendação de incluir no Relatório do Conselho de Administração um ponto 
relativo ao governo da sociedade. 
 

 
4.1.7.3. ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA 

No actual contexto da empresa, a sustentabilidade tem sido uma preocupação 
dominante na gestão da Companhia. Nesse sentido, as matérias de 
desenvolvimento sustentável são cada vez mais importantes, uma vez que 
dizem respeito à responsabilidade das empresas para com os seus Clientes, 
Colaboradores e para com a sociedade em geral. 

 
Num contexto de instabilidade financeira e económica, como o que se continuou 
a viver durante o ano de 2017, os factores de transparência, ética e 
responsabilidade mantêm uma especial relevância. 

 
4.1.7.4. NOMEAÇÃO DE UM PROVEDOR DO CLIENTE 

A Companhia dispõe, desde Novembro de 2009, de um Provedor do Cliente que 
tem como função apreciar as reclamações dos tomadores do seguro, 
segurados, beneficiários ou terceiros lesados. 

 
No seguimento da publicação da Lei nº 147/2015, de 9 de Setembro, que dispõe 
a obrigatoriedade das empresas de seguro designarem um Provedor do Cliente 
de entre pessoas singulares de reconhecido prestígio, qualificação, idoneidade 
e independência, a Companhia nomeou a Dra. Carla Mónica Machado da Silva 
como Provedor de Cliente da Real Vida Seguros. 

 
A Companhia dá particular ênfase à gestão e tratamento das reclamações, na 
dupla perspectiva de melhoria de serviço ao cliente e de controlo interno. 

 
As reclamações e sugestões são tratadas e acompanhadas com o máximo rigor 
e celeridade, por estruturas dedicadas que garantem a centralização, a análise, 
o tratamento e a resposta a todas as reclamações e sugestões, qualquer que 
seja o canal de contacto e o suporte utilizado pelo Cliente. 

 
Os procedimentos adoptados na regularização dos processos de reclamações, 
encontram-se devidamente instituídos, documentados e aprovados, 
promovendo deste modo uma comunicação transparente, clara e objectiva. 

    


