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2. Relat6rio do Conselho de Administra~ao 

oConselho de Admini5tra~ao da Real Vida Seguros, S.A., em curnprimenlo dos preceilos legais e e5tatutiirios aplic.]veis, 
apresenta 0 Relatorio e (ontas relativoao exercicio de 2010. 
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2.1 . Enquadramento da Actividade 

2.1.1. ENQUADRAMENTO MACROECONOMtCO INTERNACIONAl 

Acrise da dfvida publica na zona euro reflecliu-se na performance negativa dos activos dos palses visados(portugal, E5panha, 
Grecia e Irlanda). As economias alema e dos palses nordieos reglstaram uma performance positiva, muito por influencia das 
contils publieas eonsolidadas que esle eonjunto de palses apresenta. 

Ainfla(ao homologamedida pelo IHPC (indice Harmonizado de Pre~os no Consumidor) situou-se em 2,2% em Dezembro de 
2010 na zona euro. Trala-se de um valor superior ao esperado e refleele, em grande medida, 0 pre~o mais elevado dos 
produlos energelicos. 

As laxas de juro direetaras manliveram-se inalteradas durante 2010, cenario Que se poderii alterar em fun\ao do aumento do 
pre~o dos produtos energeticos, que paden\ eriar pressao sobre ainfla~(jo global. 

Nos EUA 0 emprego continua anlveis minimos e0 mercado imobiliario ainda regista Quedas. 0 consumo norte-americano lem, 
no entanto, aumentado, suportado pelas poHticas fiscais expansionistas. 

As economias emergenles benefiClafClm do maior crescimento economico e dos fluxos de capital provenientes das economias 
desenvolvidas. 

2.1.2. AECONOMIA PORTUGU ESA 

Aeconomia portuguesa (medida pela varia~ao do P.l.8.) regislouum creseimento de cerca de l,3ij/o em 2010. Esta evol u ~ao e 
reflexo, par um lado, do expressivo crescimento das ex p ortil~iies - em re sultado do aumento da promra ederna - e, por outro, 
do elevado dinamismo do con sumo privado. 

A infla~ao cifrou-se nos lAb, contrastando (om a defla~ao de 0,9% que se verificou em 2009. Esta evolu~(jo refiectiu a 
acelera~(jo dos pre~os dos bens Que mais Que (ompen sou it desa(eler a~(jo do pre~o dos servi,os. 

Ataxa de juro de referenda na zona euro manteve-se inalterada ao longo de 2010, prevendo-se, no entanto, uma subida da 
mesma numhorizonle proximo, em fun~ao da varia,ao do pre~o dos produtos energeticos. 

No mercado de trabalho reg istou-se uma redu~iio do emprego de 1,1%, implicando assim, em 2010, uma taxa de desemprego 
decercil de 10,9%. 

AForma~ao Bruta de capital Fixo (vulgo Investimento) registou em 201 0, uma retrac~ao de 5lifo. De acordo (om 0 Boletim 
Economiw do Banco de Portugal preve-se queeste indicador agrave em 2011 (-6,8%) e recupere em 2012 (-0,4%). 
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2. Relatorio do Conselho de Administra~ao 

2.1.l EVOlucAo DO MERCADO SEGURAOOR EM PORTUGAL 

Em 2010, 0 volume de neg6cios do mereado segurador em Portugal atingiu os 16,3 mil milhoes de euros, 0 que signifiea um 
aumento de 12,5% lace aD ana tramacla. 

oprincipal cont ributo para esta varia~ao veia do Ramo Vida que registou um crescimento de 17,2010. Jii 0 Ramo Nao Vida 
apresentou uma varia(ao posit iva marginal de 0,7%(eontrariando, no en tanto, atendenciade contrac~ao que se verificou nos 
lillimos anos), 

12. 171.371 

11.015.510 
10.383620 

4. 140.089 4168.459 
4J18'6~ 

2008 2009 2010 2008 2009 201 0 

Merca do Segurador VIDA Mer(ado Segurador NAG VIDA 

No Ramo Vida assistimos aum aumento de 33% do segmento de Seguros de Vida, fruto da pro(Ura por contratos (om capital e 
rendimento garantido. POf outro lado, verificou-se uma diminu i ~ao acentuada nos seguros Ilgados afundos de investimento. 

De real(ar, ainda, 0 pesosignificativo dos pianos de poupan~a reforma (PPR), que em 201 0 represenlaram mais de 26% da 
produ~ao do Ramo Vida, 93% da qual relaliva a seguros nao ligados afundos de investimento 

Seguros de Vida Seguros li gados a opera(oel de 
Fundos de Investimenlo ( ;)~ i ta liza\ao 

78,87% 19,15l1li 1,98% 

Mercado VIDA 
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2.1.4. ENQUADRAMENTO LEGAL EREGUlAMENTAR 

No que diz respeilo a leglsla~(jo e fegulameflta~ao, destacamos a revisao e publica~a o do C6digo de Condula bem como a 
revisao da PoUlica de Tratamento que passou aIIlduir aRegulamento do Servl~o de Provedoria do Cliente da Real Vida Seguros. 

Nos lermos da Norma Regulamelltar N." 14/2010-R, (oram implementados 05 procedimentos inerentes ao registo central de 
contratos de segura de vida, de acidentes pessoais e de operac;iies de (apitaliza~ao, que permitira, nomeadamente, a 
(omunicacaodos dados das referidos contratos de segura ao Instituto de Seguros de portugal. 

Rnalmenle, de referir aactual i2a~ao do manual de procedimentos referente aPreven~ao de Branqueamenlo de Capitais ede 
Financiamento de Terrorismo de acordo (Om 0 normativQ em vigor. 

Realce ainda para a transposi~ao para normativo interno das orientar;oes decorrentes da Norma Regulamentar N."5/201 0, 
referente apolitica de Remunera{oes. 
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2. Relat6rio do Conselho de Administra~ao 

2.2 . Actividade da Companhia 

2.2.1. ENQUAORAMENTO GERAl 

AReal Vida Seguros, SA, detida a100% pelo BPN - Banco ~ortugues de Negocios, SA, loi alvo de naCionaliza\ao por aplica\iio 
da Lei n." 62-Aj2008, de 11 de Novembro, que aprovou 0 regime jurfdico de apropriacao publica por via de nacionaliza\ao, em 
execu\ao do disposto no artigo 83° da Conslilui\ao, ficando asua gestao acargo da Caixa Geral de Depositos. 

(om a n ac io nallza~ao, aReal Vida passou, a partir de 11 de Novembro de 2008, a ler anatureza de sociedade anonima de 
capitais exclusivamente publicos. 

AReal Vida Seguros, SA, nasce em 1989, no ambito do projecto iniciado em finais de 1988, por um Ilueleo de accionislas 
maioritariamente n rtenho que fundou aReal seguros, SA, fixando asua sede na (idade do Porto, (om 0 objectiv~ de inlciar a 
sua actividade na area seguradora, especlficamente nos Ramos Reais (Nao Vida). Alargando asua esfera de actividade, um 
ana depois, nasce aReal Vida Seguros, S.A. 

Em1999 aReal Vida Seguros, SA allerou adesigna~ao social para BPN Seguros de Vida, SA, passando a ser detida, numa 
posi~iio de maioria qualiflcada, pelo B~N . Banco Portugues de Negocios. 

No ultimo lrimeslre de 2003 fOI realizada escritura publica allerando-se adesigna\iio da BPN Seguros de Vida, S.A. para Real 
Vida Seguros, SA, com 0 objectivo de agrupar as duas Seguradoras numa unica marCJ ·"Real Seguros"· Jorlalecendo e 
solidilicando asua imagem. 

Por efeito do processo de n a(ionahla~ao, a Real Vida Seguros e a Real Seguros passaram apertencer a grupos economicos 
distintos, inieiando em Fevereiro de 20090 processode separa~ao, deixando aReal Vida de usar amarca "Real Seguros" . 

Em resultado desta separa\ao operacional, realizada ao longo de 2009, a Real Vida concentrou os seus servi\os e 
calaboradores em Lisboa e no Porto, redefiniu asua estruturaorganica e fundonal, procedeu a separa\ao da sua plataforma 
informatica, aautonomiza\ao da sua base de dados de dientes, Mediadores, Fornecedores edemais prestadores de servi\os, 
renegociou a generalidade dos (ontratos eXistentes, adoptouuma nova marca, redesenhou esubstituiu todo 0 estacionario 
existenle e procedeu ao lanl;amento de varios navos produtos, quer para 0 Canal Bancario (BPN), quer para 0 Canal de 
Med i a~ao emesmo para 0 canal direclo. 

Em30 de Oezembro de 2010, aReal Vida passou a ser detida a100%pela Parparticipadas, SGPS, SA, sociedade detida a100% 
pelo Banco BPN, SA 

Lan\ou urn novo silio na internet preparado para acesso reservado de mediadores eclientes e com p05sibilidade de evoluir 
para possibilitar transac\oes directas. 

No exerdcio de 2010 e no seguimento do seuplano de desenvolvimento foram realiladasdiversas aqoes nomeadamente na 
estrategia de neg6cio foead anos Canais de Distrib u i~Cio Bancario eMedia~ao eno investimento em plalaformas eleclronicas 
de apoio e suporte il venda. (umpre-nos ainda evidenciar 0 facio de a Real Vida Seguros ler obtido, Junto do instituto de 
Seguros de Portugal, autoriz(I{ao para exercer actividade nos Ramos Nao Vida" Acidentes" , na modalidade de Acidenles 
Pessoais, eNao Vida "Ooenca ". 
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2. Relat6rio do Conselho de Administra~ao 

2.2.2. ORGANIZA~AO INTERNA 

oOrganograma da Companhla manteve-se inalterado face ao ano anterior. 

(amite de Produtos 
(omi te de Investimento 

Audi to ria 
Secretariado Administra\ao 

T&rHQ Sup,l1r1e ao N~6do ! 
- -= - - • 

AArea (omercial e Produtos tern como responsabilidade assegurar a satisfa~ao dos Clientes e parceiros de neg6cio e de 
promover a estrah~gia (omercial definida pela Empresa, nomeadamente em lermos de inova~ao continua em produtos 
aju stados as necessidades do mercado. 

AArea Tecnica eresponsavel pelo desenvolvimento de metodologias aClualizadas que viabilizam 0 caiculo da rentabilidade e 
oadequado provisionamento tecnico econvergencia de activos (om as responsabilidades, de forma asatisfazer eproteger 0 

Cliente esalvaguMdar os interesses da Real Vida, orientando-se sempre par cr iterios de rigor etransparencia. 

A Area de Suporte ao Negoci o, constitulda pelas unidades de Contabi lidade, Tesourarla e (obran~as, Recursos Humanos, 
planeamento e Controlo, Patrimonio e Logistica, Assessoria Juridica, Gestao de Redama~lies, Sistemas de lnforma~ao e 
Marketing e Comunica(ao, assegura 0 apoio ao desenvolvimento da actividade com 0 intuito de er iar valor acrescentado para 0 

desenvolvimento sustentado do neg6cio egarantindo 0 niveis de servi~o ajustados as expectativas dos Stakeholders. 
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2.2-3. RE(URSOS HUMANOS 

Em 2010, 0 numero de colaboradores da (ompanhia diminuiu de 68 para 66 face ao ana anterior, 0 Que representa uma 
diminu i~ao de cerca de 30{o. 


Os Colaboradores estao repartidos por 3 areas.; Suporte ao Negocio, Area Tecnica eArea Comerdal eProdutos, eencontram-se 

distribuidos de acordo (om os dadosdo seguinte quadro. 


1008 2009 2010 
N' fune. \10 N" Fu nc ." N' fune. 'M 

Suporte ao Ne i 6c10 26 ]5, 6 2~ 17 39,7 1'11> 26 39, 39~ 

Tecni ca 11 15,07'111 9 1J,24% 7,58'1i1 

J6 49,m . 3l 47,06% JS S3,OJIII(omercial e Produtos 

TOTAL 7J 68 66 

VJna~aO ('lIl) ' 2,67'111 -6,8S 'It. ' 2,94'" 

Relativamenle acomposi~ao em termos de forma~ao academica superior, comparando com 2009, veri ficou-se urn decrescimo 
de 1,60oJa, passando para 30 Colaboradores, dos Quais 17 sao mulheres e 13 homens. Esta var ia~ao deve-se il saida dos 
Colaboradores anteriarmente mencionada. 

OsColaboradores com f orma~ao academica ao nivel do ensino secundiiriosubiu para 53,03%, tarnando este segmenlo a mais 
preponderante. 05 Colaboradores com outro lipo de torma~ao , desceu de 7,35% em 2009 para 1,52% em 201 0. Eslas 
alteracoes toram motivadas pelo protocolo que a Companh ia efectuou com °programa Novas Oportunidades, por forma a 
desenvolver as cornpetencias dos fuoclonari os atraves do acrescimo das h abita~oes 3cademic3s. 

Aantiguidade media dos colaboradores da Real Vida subiu para 9,03anos. 

Aidade media tambem subiu, paraum valor de 38,91 aoos. 0 diferencial dil media de idade das mulheres e dos homens e 

muito redulido, sendo respectivamente as medias de 39 e38,8 anos. 


No gri\fico abaixo, podemos analisaras percentagens da distribui~(io da idade dos Colaboradores par falxas etarias esexo. 


ESTR UTU RA fTARIA 

HOlT!en. Mulh e re~ 
4,55<10 

758'1l 
______ ____...; 9,09""~ 

10,61 " 

9, 09"11 

~ , 5 5'" 

9,09'l\ 

7 58~ 
_______...... 18, 18'" 

10,61 '" 
4,SS~ 
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2.2.4. RESPONSABIUDAD£ SOCIAL 

No ambito da Responsabilidade Social destacam-se as seguintes inicialivas: 

Campanha de Recolha de DonativQs para 0 Haiti 

Na sequencia do sismo que ocorreu no Haiti no dia 13 de Janeiro de 2010, a Real Vida Seguros associou-sE' aAMI, atraves da 
real i za~ao de umacampanha de recolha de donativos. A adesao aesla inicia ti va fo i bastante positiva (ontribuindo para ajudar 
aultrapassar esta 5 itua~ao de emergencia vivenciada pela Pais. 

(ampanha de Recolha de Donativos para aRegiao Aut6noma da Madeira 

otemporal que 51' abateu sobre aRegiao Aut6noma da Madeira delxou muitas famllias sem condi\oes de habitabilidade. A 
Real Vida Seguros nao permaneceu indiferente eem (olabora,ao (om aCaritas, decidiu lan\ar uma campanha de recolha de 
donativos com 0 objectivo de ajudar os Madeire.nses aretomar anormalidade do seu quotidiano. 

Camoanha Oiidiva de Sangue 201 0 

Na sequencia do prolocolo assumida entre a Real Vida Seguros I' a Instiluto Portugues de Sangue realizaram-se, durante 0 ana 
de 20 10, duas campanhas de daa,ao de sangue nos meses de Maio e Outubro. Esta Iniciativa tem sido abra~ada pelos 
Colaboradores da Empresa assumindo·se como uma pr,ltica regular de grande importancia. 

Campanha de Vacinacao Anti-G ripe 2010 

Asemelhan~ do ana anterior, aReal Vida Seguros reallzau uma campanha de lJ a ( i na~ao anti-gripe destinada aprevenir e 
proteger asaude dos seus Colaboradores. E5tavacina contempla tambem a estirpedo virus H1N1, 0 que permite assegurar 
uma prote(~ao adicianal, reduzindo 0 risco da in rec~ao au atenuando a gravidade da doen~a . 

Proto(olo celebrada entre aReal Vida I' aAgenda Nacianal para a Qualific3cao 

A Agencia Nacional para a Qualifica\do e a Real Vida Seguros estabeleceram um Protocolo de Coopera\do no ambito da 
Iniciativa Novas Oportunidades. 

Os Centros Navas Oporlunidades tem por objectiv~ aumenlar 0 nive l de Qualifica~ao da popu l a~do portuguesa, dando 
priori dade it generaliza\(ia do nivel secundario como qua l ifica~ao minima da popula(ao, bem como aaposta na qualifica~(io de 
dupla certificatCio, Quer atraves do aumento egeneralila,ao da ofertade c.ursos de educa~ao e forma<;ao profissional vovens e 
adultos), quer atraves do reconhecimento, va'ida~ao e certifica<;ao de (ompetencias de aprendizagens formais, illformais e 
naa formais.Estes Centros (onstituem-se, 3ssim, (omo a "porta de entrada" dos adultas para novas qualificatoes, respellando 
e valorizanda 0 seu perfil individual. 

A adesao a esta in iciativa tem-se re velado satisfatoria. Os Colaboradores inscritos tem manifestado interesse, mativa<;ao e 
salisfatao pela i ntegra~ao neste proJecto das Novas Oportunidades, havendo jel Quem tenha contluido (om SUCe5S0 a sua 
formatao. 

1 1 



RELAT6RIO ECONTAS 2010 VIDA 
2. Relat6rio do Conselho de Administra~ao 

Protocolos de Estagios 


A Rea l Vida Seguros estabeleceu protocolos de estagio com Entidades diversas no sentido de (riar uma oportunidade de 

aprendizagem para os recem-formados e de potenciar a liga~ao efectiva da Empresa as Institui~oes de Ensino e afulura 

integra~a o de jovens na vida aetiva. 


Neste ambito, acolheu, ao Iongo do ana 2010, estagiarios, distribuidos por diferentes unidades da Empresa: Actuariado, 

Contabil idade,Tesouraria e(obran~as eRecursos Humanos. 

Festa de Natal (riancas 

No mes de Oezembro a Real Vida Seguros realizou uma Festa de Natal para os filhos dos Colaboradores, com 0 objectiv~ de 
aiar uma maior inleraqao entre tithos, pais e EmpresiI, valorizando 0 equilibria necessaria entre a vertente pessoal e 
profissional. Esta festa (ootou (om apresen~a de profissionais do ramo da anima~ao sociocultural que realizaram actividades 
mUlto variadas.Ah~m destas activldades, a Real Vida ofereceu ainda um presente de Natal a (ada crian ~a. 

DO(l(30 de brinquedos aInstituicao Nossa Senhora das Candeias 

No mes de Oezembro, a Real Vida Seguros apelou iJ Solidariedade de todos os Colaboradores e desafioucad aum a trazer um 
brinquedo do seu filho,em born estado, para doar II Instltui~ao Nossa Senhora das Candeias no Porto. A iniciativa foi multo bem 
3colhida pelos Colaboradores eas brinquedos recolhidos foram entregues arespectiv3 Institui\ao. 
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2.2.S. MARKfTlNG ECOMUNI(A~AO 

Ao longo do ana de 2010 foram desenvolvidas varias ac~oes no ambito do Marketing eComun ica(lio, com vista ao incremento 
do nlvel de satisfa~ao dos nOS505 Clientes eRede de Oistribui~ao, de entre as quais destacamos 

AArea Reservada 

Desenvolvida einteglada no website da Real Vida seguras, esta nova area enquadra-se numa log ica de desenvolvimento do 
novo website tendo como obJectivo permitir aos utllizadores, quer seJam Clientes ou Mediadores, aconsulta de i nlorma~aQ 

detalhada sobre os produ!os subsuitos junto da (ompanhia, bem como a gestao da carleira e a possibilidade de acessa a 
novas produtos eservl~os . Para as Mediadores salientamos afuncianalidade in!egrada para Emissaa Online. 

oCartao click 

(orn adesenvolvimento do Carlao Click colocamos em pratica um esquema 

de incentivos gerido atraves de um Cartaa de Pontas. 


Atrave.s do acesso auma area reservada, no website da Real Vida Seguros, 

oMediador pode monitarizar em tempo real a i ntorma~ao da sua produ~ao 
esimu Itaneamente consultar os pantos acumulados no seu Cartao. 

Adistancia de um click 0 Mediador decide quando pretende receber a 
retorno do seu esforw 

£sta nova ferramenta de dinam iza ~ao elidelizatao toi desenvolvida para 
uma se lec~ao de Mediadores reconhecidos pela seu desempenho erela(ao 
de parceria com Real VidaSeguros. 

Produt os 
No fina l do ana de 2010 a olerta global de produtos da Real Vida Seguros, (onsti!uida par 19 produtos, loi ao enconlro das 
necessidades esoli( ita~oes de Clientes eCanais de Oistri b ui~o. Desta olerta destacamos os novos produtos de risco, Face Vida 
eVida Pleno, (Om novas coberturas que permitem uma escolha criteri osa ao nivel da protec~ao pessoal e fami liar face aos 
imprevistos. 
Com a lan(amento da Campanha Fim-de-Ano PPR, dirigida aos Canais Media~ao e Bancario, loram desenvolvidas diversas 
pe(as de comUniCCl(ilQ eapoio avenda. 
Tendo como (ooceita de campanha (( F a~a (Jescer asua relorma)), foi concebido especificamen!e para 0 ('feito um brinde, Que 
se materializou num kit (om sementes de Amor-Perfeito, a ser oferecido aquando a subsuicao ou refor(o do produto PPR. 
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Eventos Comerciais 
Em 2010 foram realizadas no ambito comercial diversas ac~oes das quais sallentamos 0 Evento (omercial de obid os. Este 
evento, dirigido ao canal Media~(jo, teve como objectivo apresentar um (Onjunlo de i n forma~ao relevante da Companhia, 
demonstrar os resultados atingidos e informar das novas ac~Oes para 2011 . No final da reuniao as Mediadores tiveram 
oportunidade de conhem melhor a Vila de abidos atraves de um Peddy Paper Que terminou com um a lmo~o de 
c on f ratern i la~ao . 

UmNovo Espa&o Comercial 
Com aabertura de urn novo espa~o, no £difiuo Capit6lio no Porto, loi objectiv~ proporcionar urn melhor servi{o a clientes e 
Mediadores em i nstala~o es que visam um atendimento presencial e personalizadogarantindo assim um nlvel de se rvi~o Que 
veio maximizar asatisfa~ao das SUilS necessidades. 
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2.3 . Actividade Comercial 

2.3. 1. ALARGAMENTO EMELHORIA DA OFERTA DE PRODUTOS ESERVleOS 

Durante 0 ano de 201 0, aReal Vida consolidou aseu posicionamento no segmenlo de particulares, complelando asua oferla 
alraves do l a n~amento de novos produtos de risco efinanceiros, dilerenciados por Canal de Distribui\ao, re r or~ando arela~ao 

com cada um dos seus parceiros de negocio, nomeadamente: 

canal Bancario: PPR Privilegio S5 - 3' Serie; Prolec~ao Mais Vida; Inveslimento Garantido 3' Sene; Investimento Garantido 4" 
Serie; PPR Privilegio; Vida pleno , 

(anal Mediar;ao:Vertice 5 - 2' Serie; Face Vida; PPR Unico; PPR Unico 2a Serie; Vertice 5 - 3' Serie; PPR Unico 3" Serie; Vida Pleno; 
PPR Exciu5ivo. 

Com 0 objectivo de completar anossa aferta no segmenta de mercado de particulares, a Real Vida iniciou 0 desenvolvimento 
durante 0 ana de solu{oes para as areas de Saude e Addentes Pessoais que serao disponibil izados aos nossos parceiros de 
negociono inleio de 2011 . 

Tendo sempre presente aopt i miza~ao dos processos de trabalho esimultaneamente 0 serv i ~o que preslamos aos (Iienles e a 
fideliza\ao dos Canais de Oistribu ir;ao, desenvolvemos durante 0 ano de 2010 uma area reservada no site da Real Vida, 
permilindo aos nossos parceiros aemissao online de ap61ices de seguros. 

No ambito do desenvolvimento e refor~o de parcerias com 0 (anal Media\Cio e actuando numa 16gica de segmenta~ao, 
aReal Vidadesenvolveu um carlilo de fjde l i la~ao com 0 objectiv~ de diferenciar posilivamente os Agentes que dentro de um 
(Onjunlo de crilerios previamente estabelecidos contribuam para 0 desenvolvimento do neg6ci o. 
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2. Relatorio do Conselho de Administfa~ao 

2.3.2. ClIENTES EAPOLICES 

o mimero de Clientes da (ompanhia leve, em 2010, um (rescimento de 11,42% que (orresponde a um aumento de 
7842 Clientes. 

Realce ainda para 0 facto de aaumento do numero de clientes se tef verificado tanto a n(vel "Individual" como "Empresa" . 

2008 2009 20 10 

Individual 67381 65 .902 73 487 

Empresal 4.42.7 4486 4.743 

101 Al 71 .808 70388 78.2.30 

No ana de 2010 assistimos tambem aum aumento de 4247 ap6lices, traduzindo um acre scimo de 4,25 %dos (ontralosem 
vigo r. 

104190 

101193 9?943 

2008 2009 201 0 

Apo lices em vigor 
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2.3.3 PRODU~Ao COMERClAl 

Os premio> de segura directo atingiram, em 2010, cerca de 38,9 milhoes de euros (incluindo Contratos de Investimento) 
reflectindo uma diminuI\ao de 29% face a2009, multo par infillencia da redu~ao do volume de premios de seguras Ifnanceiros 
Que desceram em 2010 para cma de 25 milhoes de euros. Esta redu~ao do volume de premios de seguros financeiros 
verificou-se, sobretudo, no Canal Bancario erefiecte as dificuldades verificadas ao longo de 2010, fortemente acentuadas no 
final do ana, Que, por natureza, constitui uma epoca forte na coloca\ao de produtos linanceiros, especialmente Fundos de 
Poupan~a Relorma (PPR).Com efeito, 0 volume de premios comercia lizado atraves do Canal Bancario rewoueO! 2010 mais de 
46% face a igual periodo do ana anterior. Em contrapartida, assinala-se, pela positiva, uma melhoria do volume de premlos de 
vida risco neste (anal de cerca de 7Q'u, face aIgual perlodo de 2009. 

59.414.251 
5S . 12 1.25~ 

3893 1. 932 

2008 2009 2010 

Produ~4o (€ ) 

Aquota dE' produ\ao da (ompanhiadlminuiu para 0,32%. 


Aquota de mercado Vida Risco foi de cerca dE' 1,5%, fixando-se, tambem, abaixo da quota alcan(ada em 2009. A redu<;ao da 

produl;ao de seguros Vida Risco emuito menos ilcentuilda que ade produtos financeiros ereilecte 0 grande esfor~o (eva do 11 


cabo ao longo de 201 0 focado na reten~ao do negocio existente, bem como no lan~amen t o de novas produtos de vida risco. 


2008 2009 2010 

Tax a Cres cimeoto (%) -:33 -7 -19 

Quota Mercad o ('III) 0,54 0,53 0,32 

Pr emios Segura Directo (€ ) 59.414.251 55.121.154 38.931.932 

2008 2009 2010 

Taxa Crescirnento Vida Risco (%) -10 -8 

Quota Mercado Vida Risco (%) 1.69 1,63 


Premios Segura Dilecto (Vida Ris lO) (€ ) 15.910.m 15..311.538 
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Relativamente aos Canals de Distribui~ao verificou·se uma diminu i ~ao da preponderantia do Canal Bancacio, que passou a 
represenlar menDs de metade (45 %) do montante de premios da Real Vida. 

oCanal de Medi a~(jo e a Venda Directa aumenlaram 0 seu contributo para 0 total da produ~ao da (ompanhia, representando 
agora 39% e15~lu . 

1009
56,Z3 11'J 

. 2010 

O, OO l ~ O. O O~1\t 

.......~-~...---
Bal1( o Internet 

Venda par Canal Dlslribui(ao - 2009/201 0 

Na analise por segmen to de negocio, podemos constatar que ad im i nu i~ao do volume de premios da Real Vida fai fartemente 
influenciada pela relra(~(jo de 49% do segmenla de Ca pi ta liza ~ao , que foi respans3vel por cerca de 3/. da dimi n ui ~aa da 
pradu~(jo . 

20 08 2009 1010 
PR EMI OS Euro, Var. Euros Var. Euros 

Risco 12.604449 0.7 5% 12698.810 -8,27'111 11 649 .039 

Mislos 3.315.674 ' 21 ,20"" L6 12 .718 ' 18,66% 2.125.321 

Ca it;)liza{JO 34.818.615 ' l R,2 1% 24.995.663 '-4 8,91 .. 12.77 0 041 

PPR 3.67 5.51 70,76"1> 14.814.053 ' 16, 38'" 12.387.530 

TOTAL 59.41051 '7 , 21 ~ 55.121.254 '29,37'1. 38 .93 1.912 
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2.3.4. RESGATES EINDEMNIZA(OES 

Os Resgates/lndemniza~oes representaram, em 2010, 52,6 milhOes de euros.ls to significa uma dim i nu i ~ao de (erca de 18,4 
milhoes de euros face a2009, ou sela 26% face ao exercicio anterior. 

Os principais contributos para este registo vieram dos segmentos "Capital i za~ao " e "PPR". 0 primeiro teve uma diminuir<io 
superior a 8 milhoes de euros (-24%) e0 segundo cerCil de 10 milhoes de euros (-32%). Estes dOls segmentos representam, no 
conjunto, mais de 87% do total de Resgiltes/ lndemnila~oes da Companhia. 

1008 1009 1010 
RESGATES/INDEMNIZA~O£S Eur01 Val. Euras Val. Eu ros 

Ri sc o 4.402.688 -21,lj'io 1.424 .019 -1,72 . 3330.n6 

Mistos .458.632 -1 5,41 '\1 3.m.687 ' 1(88% 3.21 0319 

(a~ it a lila~CiO 90 086.777 ' 61,55~ 33733.007 -24,17 25.581.138 

PPR 58.596.450 ' 48,40110 30.137 220 -31, 971\0 10.570.248 

TOTAL 15H44.5H ·54,8)1\\ 71. 165.932 ' 25,96 11> 52692451 

http:15H44.5H
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2.3.5. RESSEGURO GOIDO 

As eomissoes de resseguro mantem-se em nlveis identicos aos an as anteriore5 (quer em olume quer em percentagem de 
pfl!m ios). 

AParlici pa~ao nos Resultados de Resseguro mais do que duplicou face a 2009. Em 2010 este indieador representou 38% dos 
Premios de Resseguro Ced ido. No entanto, os valores da Participa~(jo nos Resultad os de Resseguro Cedido em 2010, deeorrem 
dos reajustamentos exlraordinarios o(orrldos por via do encerramentode sinislros de ,In os anleriores. 

oResultado de Resseguro (ifrou-se, em 2010, em 11,8% dos Premios Ressegurados, 0 que represenla menos de metade do 
valor registado em 2009. 

RES SEGURO emma - TOfAl 2008 2009 2010 
I'a Prm . 'III Prm. q, Prm. '¥l Plm. r im. 

€ 5eg. Oi r. Rei!. Ced € seg. DII . Ress. (ed. € Seg . Olr Rest (ed . 

Premias 7.773.012 61,67" 8.101.009 64,58'" 7.632.533 65,52% 

'" Prm. 

Comissoes 2.420.603 31, 14"- 2.4H341 29,67'"' 2J 10.140 30,27% 


Part. ResultadosResseguro 1. 081.070 13,91"" 1.433240 17,48 . 2.915.924 38,20'111 


Resu ltados Resseguro -2.080.099 -26,76 -U59.776 -27,55" -902.489 -11 ,82 "" 
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2.4. Analise Financeira 

2.4.1. OESPESAS GERAIS 

Seguindo a tendencia de ana> anleriores, tambem em 2010 se verificou uma diminUl ~ao das Oespesas Gera is da Empresa 
(-3,35%), refor~ando apolitica de eficiencia ja verificada em 2009. 

A redu~(jo mais significativa aconteceu na rubriC3 de Fornecimenlos e Servi \os Externas (- €l07.873) que passou it 

2,138 milhOes de euros. Tambem os Impastos (-6%) eAmortiza~aes (-5%) seguiram amesma lendencia. 

A.s unicas rubricas com aumenta foram as (uslos com Pessoal ( + 2 , 80,~ ) e (omissaes (+ 13%), sendo que ambas apresenlam 
valores inferiores aos registados em 2008. 0 aumenlo dos (ustos com Pessoal deve-se ern parle ao facto da fisca liza~ao da 
Companhia passar it lee tambem urn (o[1 celho Fiscal (omposto por Ires elementos. 

2008 2009 2010 
Euros VaL EurOI Va L EurolTlPO DE DESPESA 

Custos (om Pe5loal 2.967,033 -27,831\0" 2 141.241 2,84\\ 2,202042 

For n. Serv, Externol D78.338 -56,38'" 1.145,78I -8,86% 2.137,908 

Impastos 41.303 -7,34'!1l 38,270 -6, 34 % JS 845 

Am artlza~oe\ 106,671 12, 66'Ml 12 0.173 -5,2S 'lll 11 3.868 

juras su~ortadol 87 -50,64" 13 -66,29'" 14 

TOTAL 8.493.432 -4S,JOill> 4,645.508 -3,351. 4,489.677 
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2.4 .2. INYESTIMENTOS 

A(arteira de investimentos da Empresa diminuiu 9%, passando para 237,6 milhoes de euros em 201 0. 

As Ob ri ga~oes aumentaram cerca de 16,6 milhiies de euros, tendo tambem aumentado a sua preponderancfa na (arteira de 
investimentos da Companhia pmando a representar 78%da mesma. 

As Ac~oes e Unidades de Parti(lpa~ao dimimlfram cerCi! de 9,6 milhoes de euros, representando agora 11D.1o da carteira de 
activQs. 

OsDepositos a Prazo eEmprestimos representaram, em 2010, apenas 6% do total de investimentos, contrastando (om os 19% 
de 2009, 0 que se traduz numa redu\ao de 33,4 milhoes de eUfOS. 

opeso das restantesrubr icas manteve-se praticamente inalterado lace ao ana anterior. 

2008 2009 201 0 
INVESTlMENTOS Euros Eslt. Euros [str. Eu ros Estr. 

obri ga,oes 70.0 55.565 18l1li 168.131339 64'" 18061582 78~ 

Futuros 938650 Ollt 219.7 51 303097 0'10 

Ac,oes e unl dades de Pa rt icipa~ao 67.4D4-088 27", 35.463.515 141\Q 25.789.760 11 

Depositos a Pra zo e EmpreltimOI 49. 075466 2O'"' 48.855 .011 19% 15 .443.401 6"" 

Im6veis 3.078.258 1\1, 1008.195 I'll> 2.909.092 t'lll 

Ca i x ~ e Dep 6s itosaOrdem 58.506.834 23'111 6. 512 .415 8.212.85 I 3'10 

TOTAL 149.058.861 100,", 26 2.391346 2J7.620.7B4 10DI\b 
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2.4 .3. RESULTADOS, SOLVENCIA f R.O.E. 

oResultado Liquido da Companhia em 201 0roi superior a8,5 milhoes de euros. Esle facto etanto mais assinalavel, quan ta em 
20090 mesmo havia sidode 3,2 milhoes de euros. 

PRI NCIPAlS INOICADORlS 2008 2009 2010 

Premio sSeguro Diredo 59.~14. 2 S 1 55.12 1.254 38 .931.911 

Quota de Merc ado 0, 54% 0,53" 0,32'1. 

Resulta du Liquido do Exercicio '6 7. 927.629 3.275. 268 8.536.267 

Sol'labilida de 

Elementos Constitutivos da Margem de Solvencia '28.937416 16.735.202 14.734.245 
Margem de Solvencia Requellda 12.634.188 11.906.3 75 11 464.638 
Exce5so/lnsu fl ci encia da Margem de So lvencia -41 .571604 4.828.8 17 3.269 .60 8 
Riiclo de Cobertu ra da Margem de Solvencia -129,04% 140,56') 128,51% 

oresullado de 201 0 esta, no entanto, afecta do par si tu a ~oes extraord inarias, que 11 0 seu (onjunla tiveram um efeito de 
aproximadamente4,025 milhOes de euros, dos quais se destacam as seguintes: 


- Reest r u tura ~a o da note do Barclays com um efeito posltivo aproximado de 1,5 milhoes de euros. Adicionalmente, no 

exercicio de 2010 ate it data da reestru tura{ao, a Companhia tinha reconhecido custos com provisoes para faw face a 

contingencias associadas ae5ta note no montante de 2,1 milhoesde euros; 


- Encerramento de sinistros de exerciciosanteriores com impacto Hquidoposi tivode cerca de 2, I milhoes de euros; 


- Var i a~ao da Provisao para (ompromissos de Taxa com efeito liqu ido p o sit iv ~ de cerca de 4,8 milhoes, como consequencia 

quer dos res gates o(orridos quer, fundamentalmente, do aumento dos rend imen tos medias das cartelras afectas aos produtos 

com taxa garantida; 


- Va ria~ao da Provisao para Parti ci pa~ao nos Resultados aAtribuir comimpactoIIquido negativo de cerca de 1,4 milhties de 

euros; 


- Imparidades (om efeitoIiquido negativo de 2,1 milhoes de euros; 


-Resul tadoCambial co rn efeitoHqu ido positivo de (ercade 0,5 milhoes euros. 


2008 2009 2010 
RES Ull AD OS 

Re5ultado an te de Imp ostos '68.29110 3 1899.m 9.357.655 

Res ultado liQuido '67.91 7.629 3 275.268 8. 536.267 

R.O.E. ·17·111t 24 % 53<11 

Arnargern de solvencia continua confortavel, sendo em 2010 de cerca de 128% face ao legalmente exigido. A (ompanhia 
manteve, assim neste ano, excesso da margem de solvencia. 

Realce ainda, para a ren tabilidade dos capitalS propriosque atingiu um valor significat ivo de 53 %, acentuando assim a boa 
rentabilidadejii revelada no ana anterior. 
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2.4.4. CAPITAL PROPRIO 

oCapital Proprio da Real Vida totalizou em 2010 (16.008.891 . Este montante ligeiramente Inferior ao registado fl O ana de 
2009 deve-se avaria~ao do valor de mercado de alguns activos finaoceiros delidos em carteira pel aComp anhia. 

)008 20()9 2010 

RESULTAD OS [uros Val. EUIO I Va l. Ewol 

Capital 70.000.000 -79,*, 15 .000.000 15. 000.000 

Reserva Reavali J\ao ' 5.669.094 ' 114'" 1.941. 076 '~ 77\o, '7.311.502 

Reserva por Impastos OiterJdos m .OB -100% 

Outras Resef\l3S 3.07 4l15 -1 0011> 

Resulta do'i Transitado'i .28.6 27.828 -881t\) ' 3.481. 141 ,94% ' 205.874 

Resulta do liQuidu do Exerci cio ' 67.917 .629 -10S'Ii 3. 275. 268 161'10 8.536.267 

TOTAL ' 28.898.212 -158i1t 16.735 .201 ··1 .... 16.008.891 

oCapital Social da Empresa manteve-se nos €1 5.000.000, sendo 0 ResultadoUquido como referido anteriormente superior a 
8,5 rnilhiies de euros. 

A Reserva de Reavalia ~ao apresenta val oresneg ativ~s, que se devem ava ria ~ao do valor de mercado de alguns instrumentos 
financeiros. 
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2.5 Apl ica~ao de Resultados 

Nos termos da alinea f) do n° 5 do art." 66 do C6digo das Sociedades, propoe-se Que 0 Resullado do Exerciciono monlante de 
€8.S36.266,84 tenha aseguinte apli(a~ao: 

Para Resultados Transitados {20S.874,OS 
Para Reserva Legal €8S3.626,68 
Para Reserva livre €7.476.766,11 
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2.6. Dividas aSeguran~a Social 

Nos lermos do disposto no ar!. 2° do Decreto-lei 534/80 de 7 de Novembro e do art 21° do Decreto-lei 411 / 91 de 17 de 
Outubro, indica-se que il da ta de 31/12/2010 nao existiam quaisquer dlvidas ao Sector Publico E.statal, CU)O pagamento esleja 
em mora, nem dividas aSeguran~iI Social. 
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2.7. Informa~ao a que se referem os Artigos 4470 e 448 0 do c.S.c. 

Oe acordo com 0 n."5 do art. 4470 do C6digo das Sociedades Comerciais, nenhuma das pessoas abrangidas pelos numero'> 1 e 2 
do mesmo arligo, delinham ac~6es da Real Vida Seguros, SA. 

De acordo (om 0 n." 4do art. 448 do C6digo das Sociedades informa-se que a Parparticipadas, SGPS, SA detem 100% ac~6es 
da RealVida Seguro>, SA. 
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2.8. Informa~ao a que se refere a R.C.M. nO 49 de 2007, de 28 de Mar{o 

e a lei n° 28 de 2009, de 18 de Junho 


CONSELHODE ADMINI STRA\AO 

Pr~idente Vogal Vogal Tolal A91cgado do 
Conselho de 

Rul Manu~1 Jose flhpe de Wis Manuel Admimslra~oCorreia Pedras Sousa Meira Alonso Marli n, 

Remunera~oe l Fixa\ € 27.100,00 € 23.711,50 € 50.812,SO 

Remunera\oes Variaveis 

Seguro de Saude 

TOTAl € 27 100,00 € 13.712,50 € 50.812,SO 

CONSElHO FISCAL 

Pr €,idenle Vogal Vogal !utal Agregado ~o 
(onselho FiscalHemJn r da (DILl Antonio Jose Peuro J Os~ Gomes 

Loureiro Nascimento Ribeiro Nasc imenlo Bara14 

Remuneracoes Fixas € 15842,47 € 1'1.881,85 € 11.881,85 € 39.606,17 

REVISOROFICIAl DE (ONTAS/ AU DITORES 

ROC/ Au ditores 

Ptestaf,io de Servl~os € 146J45,31de Audit oria 

28 
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2.9 . Considera~oes Finais 

oConselho de Administra~ao deseja enderec;ar um mUlto sincero agradecimento a todos aqueles que, campreendenda esta 
etapa da Companhia, contribuiram para 0 seudesenvolvimento e afjrma~aa, rea l<;ando em particular: 

• 0 Accionista Iinico que dotou a Companhia dos capitais adequados ao reequillbrio financeiro necessaria para assegurar a 
regular continuidade da respecliva aetividadei 

• As Autoridades de Supervisao, em especial ao Instituto de Seguros de POlluga l pel a permanente compreensao, 
disponlbil idade e colabora~ao com 0 Conselho de Adminislra~ao na bum de solu~iies para assegurar a continuidade da 
aelividade da Companhia; 

• 0Canselho Fiscal, aMesa da Assembleia Geral eao RevisorOficial de Conlas, pela solidariedade inslilucional demonslrada 
eeficacia dos seus eonselhos, permilindo uma evolu~(!O sens/vel na qualidade eefidencia da p resta~aa de (onlas; 

• Aos Agentes, Correlares e Resseguradores, pelo apoio prestado e pela confian~a com que conlinuam a hanrar a 
Companhia; 

• Aos Colaboradores que, pel a permanente dispanibilidade, versatilidade, dedica~ao e compreemao enconlradas, tornaram 
possivel a obte n ~ao dos resultados verificados e a reafjrma~ao da Companhia no mercadosegurador; 

• Aos nossos Clientes que, num momento lao especial da vida da Companhia, se mantiveram ao nassa lado, deseJamos 
expressar um especial rewnhecimenlo pela preferencia e reiterada (onfian~a que em nos depasitaram e pelo eslimulo 
permanente no sentido da melhoria da oferta de produtos eda qu alidadede servi~o . 

Porto, 23 de Fevereiro de 2011 

oConselho de Administra(ao 

Rui M~eSidenle) 

IOS'FiljP'~ 

b.i~'Jt+4~U/)


Luis ManuelAfonso Marins 
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3. Anexos 

3.1 .. Relat6ria sabre Bom Gaverno 

3.1 .1. MlssAo, OBJEGlVOS EPOLiTICAS DA EMPRESA 

3.1 .1.1. Missao 

AMissao dil Companhia sera definida apos it redefinir;ao dil estrategia do Grupo BPN. 


3.1.1.2. principais Objectivos Estrategicos 
Embora aguarde ainda a redefini~ao dos objectivos estrategicos do Grupa BPN, actualmente a (ompanhla tem-se orientade 
par tres vecteres de prindpios: cria~ao de valor para 0 Accionista, melhoria na oferta de produtos e servir;os aos Wentes e 
valoriza~ao emotiva~ao dos Colaboradores. 

11.2. PRINClplOS GERAIS DE A(lUA~Ao 

31 .2.1. Regulamentos Internos eExternos aque aEmpresa esta sujeita 
A Companhia esta sujeila a lodas as norrnas legais relalivas as sociedades anonimas, designadamente ao C6digo das 
Sociedades Comerciais, eas decorrentes do seu estatuto de empresa de capi tais publicos, de que se destacam aReso l u~ao do 
(onselho de Ministros nO 49/2007, de 28 de Mar~o, que aprovou os principios de bom governo das empresas do Sector 
Empresarial do Estado (SEE), wjoregime jurfdico consta do Dl n°558/99, de 17 de Dezembro, cam aredac~ao actualmente em 
vigor. 
A(ompanhiaesta tambem sujeita anormas apliciiveis em materiade acesso eexercido da actividade segllradora. 
ACompanhia dispoe de um conlunto de normas gerais de servi~o emanuais de procedimenlos aprovados peloConselho de 
Adm i n istra~ao, publicado na Intranet ou divulgado internamenle atraves dos meios de comunica~ao !nslitucionais, as Quais 
lodos os Calaboradores se encontram sujeitos, aqual abrange os aspectos mais relevantes do respectiva funcionamento edo 
exercicioda actividade. 

i) C6digode Conduta 
Estil instituido na (ompanhia um C6digo de (onduta, que refere os princfpios gerais e as regras de (ondllta aplieaveis a 
todos os colaboradores. Este codigo esta publicado na intranet e fol divulgado internamente atraves dos meios de 
comllnica~ao instilucionals. Encontra-se tambem publicado no slUo da internet da(ampanhia. 

3.1 .2.2. Cumprimen tode legisla\ao eRegu lamenta~ao 

Toda a dClividade da Companhia e norteada pelo cumprimento rigoroso das normas legais, regulamentares, eticas, 
deontol6gicas ede boas praticas, nao tendosido instaurado, em 2010, qualquer processo porinfraqao das mesmas. 

i)Aph ca~(jo de Normas de Natureza Fiscal 
ocumprimento da legis la~o eregulamenta~(jo em materia fiscal eassegurado por servi~os competentes para adevido 
efeito. 

ii) Apliea~ao de Norma) de Branqueamento de Capitais 
Acompanhia dispoe deuma pollt iea de Preven(ao de Branqueamento de Capitais, asseg urada pela area de Auditoria. 
Nesta materia, !oram realizadas ae(oes de forma~aa eimplementados procedimentos que garantam uma monitoriza{ao 
eticaz das opera~oes, no sentido depermitir a detec~ao de opera~oes potencialmente suspeitas da pratica do crime de 
branQueamento de capitais e financiamento do terrorismo, para posterior comuni(a~ao a autoridades ptiblicas 
competente.s. 
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No Que concerne apreven~ao de branqueamento de capitais ecombate ao financiamento do terrorismo, a i1ctividade da 
Companhia enorteada peto cumprimento rigoroso da legisla~iio eregulamenta{ao.Assim, os Colaboradores da empresa 
encontram-se obrigados ao cumprimento escrupuloso dos deveres consagrados no ordenarnento juridico vigente, 
designadamente 0 dever de diligencril relativo ao conhecimento das rela~oes de negcicio levadas acabo pelos respectivos 
dientes, 0 de conserva~ao dos documentos e0 de comunica~ao tempestiva das opera~oes potencialmente suspeitas de 
configurar branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. 

iii) Normas de Concorrencia ede Protec~ao do Consumidor 

Atransparenciadas priiticas comerciais e a redu~ao da complexidade dos produtos tem sido preocupa~ao permanente da 
Companhia, atraves da melhoria dos seus conleudos informativos e nao se envolvendo em metodologias de venda 
agressivas, que possam comprometer uma sa emenos leal concorrencia. 
Assim, a Companhia tem vindo aimplementar um circuito para 0 lan~amento ecomefcializa,ao de produtos que tem em 
considera~ao °enquadramento legislativo e regulamentar apllc;Jvel, nomeadamente as normas de concorrencia e de 
protec~ao do consumidor. Nesse sentido, foram desenvolvidos simuladores no site de internet da Companhia, 
acompanhados de toda adocumenta~ao (ontratual epre·conlratuaL 

IV) Aplicat;aode Normas de Natureza Ambiental 
A (ompanhia esta comprometida (om a preserva~ao do ambiente, atraves da promo(ao de (omportamentos 
ambientalmente adequados. 

v) Aplica\ao de Normas de indole l aboral 
A(ompanhia paula as suas rela~oes laborais par criterios de grande rigor eelevadospadroes elicos, procurando sempre 
evitar 0 (onflito atraves do dicilogo esclarecedor econstrutivo com 05 seus Colaboradares 

l1 .2.3. Impl ementa~ao de Politicas de Recursos Humanos 
A paUlica de recurs os humanos da Companhia e norteada por um conjunto de pi lares fundamentais que assentam nos 
seguintes princfpias: 

- Ahuman i za~ao das relat;oes edas (ondi~oes de trabalho; 

-Aprcitic3 da nao discrim ina(ao traduzida numa gestao com principios de igualdade, sem igrlOTaf adiversidade; 

- 0respe ilo pela dignidade epromo\ao da Pessaa; 

- Aadop~ao de polfticas integradas que arti (ulam medidas de preven(ao, educa~Cio, forma\iio e emprego. 


i) Igualdade de Tratamento ede Oportunidades entre Homens eMulheres 

No processo de reuutamento e select;ao, a Companhia nao exerce discrimina(ao (om base no genero, etnia, ou 

nacionalidade. Este respeita integralmente 0 principio da igualdade de oportunidades, sendo asele(~ao leita de acordo 

com 0 curriculo e0 perfil de compelencias de cada candidato. 

Par outro lado, a(ompanhia, no ambito das boas praticas seguidas na sua polltica de recursos humanos eda promotao da 

va lo riza~Cio da Pessoa enquanto tal, entende tambem que deve ser dada igualdade de tratamento ede opDltunidades a 

pessoas portadoras de deficiencia. 


ii) (onei li a~ao da Vida Pessoal, Familiar eProflssional 

A(ompanhia tem tambem pOl' preocupa(ao acondliatao do trabalho eda familia, atraves da adequa~ao etlexibi lidade de 

horarios e condi~aes de trabalho, mobilidade interna eadequa~ao das (ondi~fies fls icas epsicolcigicas dos trabalhadores, 

equipando os postas de trabalho de aeordo com as necessidades especlfi cas apresentadas. 
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iii) Valoriza!;.lo Profissional dos Trabalhadores 

ACompanhia promove aforma~ao dos seus Colaboradores, como forma de va loriza~ao profissional dos mesmos, sendo 
estes incentivados aforma{ao permanente econtinua ao longo da sua vida pro fissional 

3.1.3. TRANSAC\OES RElEVANTES (OM ENTlOAOES RELACIONAOAS 
Nao existem transac~oes relevantes com entidades relacionadas. Nas transa(~oes (am enlidades relacionadas sao praticados 
pre{os de mercado. 

3.1.4. OUTRAS TRANSAC\OES 

3.1.4.1. Procedimentos em materia de Aquisi~ao de Bens eServi~os 

ACompanhia dispoe de procedimentos transparenles re lativos aaquisi\ao de bens ese r"i~os, atraves da adop~ao de cri terios 
de adjudica~ao orientados porprincipios de economia eeficiicia. 
as procedimentos adoptados sao os seguintes: 
· consultas aum conjunto alargado de fornecedores; 
- Seleqao de fornecedores tendo por base aanalise comparativil das propostas apresentadas; 
-Autoriza~.lo de despesas de acordo com as competencias delegadas; 
-Formalizo{ao dos contratos com fornecedores de bens/ prestadores de servi~os. 

3.1.4.2. Transaqoes que nCio tenhilm ocorrido em Condi~oes de Mercado 

Nilo se verificaram na Companhia t ransac~ties fora das condi~oes de mereado. 


3.1.4.3. lisla de Fornecedores Que represenlam mais de 5% dos Fornee/mentos eServi~os Externos em Base Individual 
Nao existem na Companhia forneeedores nestas eondi~oes . 

3.1.5. MODElO SOCIETARia 
o modele de governo da sociedade que assegura a efectiva segrega~ao de fun~iies de administra~ao e f l scaliza~ao, e 

eomposto, de acordo (om as Estatutos da Sociedade, pelos seguintes orgaos sociais: 

· AAssembleia Geral; 

-0Cooselho de Administrac.ao; 

-a Conselho Fiscal; 

-aRevisor Olicial de (ontas. 

as membros das 6rgaos sociais da Companhia sao eleitos por um periodo de 3anas, podendo ser reeleitos. 


3. 1.5.1. Assemb leia Geral 
AMesa da Assembleia-geral tem aseguinte eompos i ~ao: 

· Presidente: Sf. Or. luis Telles de Abreu 
-Secretiirio: Sf. Or. Armando Jose Fonseca Pinto 
AAssemblela Geral, cujo mandato em curso corresponde ao per/odo de 2010 a2012, delibera sabre as materias Que Ihe sao 
atribuidas par lei epelos [statutos da Sociedade. 

http:Administrac.ao
http:Autoriza~.lo
http:Valoriza!;.lo
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Conselho de Administra~ao 
oConselho de Adm i nist ra~ao, cojo mandato em cursu corresponde ao perlodo de 2010 32012, tem aseguinte composi~ao: 

Presidente:Sr. Dr. Rui Manuel Correia Pedras 

Vogais: Sr. Or. Jose Filipe Sousa Meira 

Sr. Or.Luis Manuel Afonso Martins 


As competencias do Conselho de Administr3(aO decorrem da lei edos E5tatutos da Sociedade. 


3.1 .5.2. Orgaos de Fiscalizal;ao 
A. fisca l i za~ao da sociedade compete 3 um (onselho Fiscal e a um Revisor Olicial de (ontas ou auma sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, com as competencias previstas na lei ewjo mandato em curso corresponde ao perlodo de 2010 a2012. 

i) (onselho Fiscal 

oConselho Fiscal tem aseguinte (omposi~ao: 


Presidente: Sr. Or. Hernani da (osta Loureiro C) 

Vogais: Sr.Eng. Jose Antonio Nascimento Ribeiro (0) 


Sr. Dr. Pedro Jose Gomes Nascimento Barreira 


Suplente: Sr. Eng.Joao Vieira Gomes de Abreu n 

n-renunciaram ao cargo em 31 / 12/201 0 


ii) Sociedade de Revisores Oficiais de (ontas 
A Sociedade de Revisores Oficiais de (onlas designada e a Oeloitte &- Assodados, SROC, SA, represenlada pela 
Sr' Or' AU gusta Francisco. 

3.1 .5.3. Auditor Externo 
Aauditoria anuill as contas da Companhia eefecluada por entidade independente externa. Em 2008, 20 09 e 2010, as conlas 
foram auditadas pela Oeloilte , que tem como interlocutores privileglados 0 Conselho de Administra(30 e a Unldade de 
Contab il idade. 

3.1.5.4. Sistema de Controlo 
AGestao de Risco eobjeclo de um capitulo aut6nomo do Relatorio e Contas de Que este relatorio sabre 0 born governo da 
sociedade constitui anexo. 

3.1 .5.5. Preven~aa de Conflitos de In teresses 
Os membros do Conselho de Administra~ao tem pleno conhecimento das normas relativas aabsten~(10 de participa na 
discussao e delibera~ao de delerminados assuntos e respeitam esaupulosamente essas mesmas normas na sua actividade. 
A acumu l a~ao de lun,oes por dais membros do Conselho de Administra{ao noutras seguradoras, esta expressamente 
salvaguardado no diploma de nacionaliza\ao do Banco Portugues de Neg6cios 
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3.1.6. REMUNERACAO DOS MEMBROS DOS ORGAOs SOCIAlS 

Esla informa~<io (onsla no respectivo Anexo as Demonstra~oes Financeiras do Relatorio eConlas de 2010. 

3.1.7. OIVUlGACAO DE INFORMACAo RElEVANTE 

3.1.7.1. Divulga(ao de Informa(<io Privllegiada 
A(ompanhia nao se encontra admitlda acota~ao, nem detem emissoes de Utulos transaccionados em mercados financeiros, 
pelo que nao tem nomeado um representante para as rela~oes com 0 mercado. 

3.1 .7.2. Divulga~iio de Informa~ao sobre 0 Governo Societelrio 
opresente relatorio sobre 0 Governo da Sociedade, Que constitui um capitulo aut6nornodo Relatorio e (ontas de 2010 da 
Companhia, visa cumprir aRecomenda(aode incluir no Relatorio de Gestao urn ponto relativo ao go verno da sociedade. 

3.1.7.3. Analise da Suslentabilidade da Empresa 
Nesta lase, eno actual contexto de transi~ao da empresa, asustentabilidade tem sido uma preo(upa~ao dominante na gestao 
da Companhia. Nesse sentido, as materias de desenvolvirnento sustentavel sao cad a vez mais Importantes, uma vez que 
dizem respeito 11 responsabi li dade das ernpresas para com os seus Clientes, Colaboradores epara com asociedade em geral. 
Num contexte de instabilidade financeira eeconomica, como 0 que se continuou aviver durante 0 ana de 2010, os tactores de 
transparencia, elica e responsabilidade ganhararn uma especial relevancia, constituindo mais um elemenlo catalisador de 
uma provavel mudan~a de paradigma, valores e atitudes em que os lemas da sustentabllidade ganharam importanda 
acrescida. 

3.1.7.4. Nomea~(jo de urn Provedor do diente 
A(ompanhla dispoe, desde 20 de Novembro de 2009, de um Proved or do (lienle atraves da Provedoria do cliente assegurada 
pelos servi{os do (IMPAS (Centro de Informacao, Media~o, Provedoria eArbitragem de Seguros), ficando assim assegurado a 
direito de redama~ao, bern (omo aapresentac;ao de sugestoes, que pode serexercido em qualquer ponto de (antacID com os 
seus clientes 
A (ompanhia del particular enfase agestao e tratamento das redama~iies, na dupla perspectiva de melhoria de servi~o ao 
cliente ede controlo interno. 
As reclamocoes e sugestoes sao tratadas e ocompanhadas com 0 maximo rigor ecelerldade, p~ r estruturas dedicadas que 
garantem acentraliza\ao, aanalise, 0 tratarnento e a resposta alodas as reclamacoes e5ugestoes, Qualquer que seja 0 canal 
de contaclo e0 supolle ulilizado pelo Cliente. 
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