
Color your life.

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2017

AGEAS PORTUGAL HOLDINGS,
S.G.P. S., S.A.



Color  your life.



65

Índice

1.Enquadramento Geral da Atividade                                            10

Enquadramento Económico                                                               13

Enquadramento do Setor Segurador 2017                               15

2. Síntese Global da Atividade                                                20

Principais Indicadores de Gestão                                                                   26

3. Proposta de Aplicação dos Resultados                                               27

4. Enquadramento da Companhia                                          33

5. Corporate Governance                                                       41

Órgãos Sociais                                                                          45

Política de Remunerações                                                        48

Processo de Decisão Empresarial                                            58

Regras de Conduta                                                                     59

6. Considerações Finais                                                          61

7. Publicações Obrigatórias                                                    67

8. Demonstrações Financeiras                                                     75

9. Notas Explicativas                                                               83



AGEAS PORTUGAL HOLDINGS,
S.G.P. S., S.A.

87

Relatório do 
Conselho 
de Administração
Dando cumprimento aos preceitos legais 

e estatutários, vem o Conselho de Admi-

nistração da Ageas Portugal Holdings 

submeter à apreciação da Assembleia 

Geral o Relatório de Gestão e Contas 

referente ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2017.
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Enquadramento Geral da Atividade 
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Enquadramento 
Geral da 
Atividade
Enquadramento Económico

Enquadramento Económico Mundial

De acordo com o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), em 2017, a economia mundial deverá ter-se 
expandido 3,7%, o que a ter-se materializado cor-
responde à taxa de crescimento mais elevada 
desde 2011. A aceleração da atividade foi transver-
sal à generalidade das economias, destacando-se 
entre as desenvolvidas, o desempenho melhor que 
o esperado dos Estados Unidos da América (EUA) 
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e da área do euro, e entre as emergentes, a recupe-
ração no Brasil e a ausência de sinais de abranda-
mento na China. Em 2018, o FMI antevê que o atual 
ciclo de expansão da atividade económica ganhe 
um ímpeto adicional, suportado pelo aumento do 
investimento, em particular nos países desenvolvi-
dos. Assim sendo, a taxa de crescimento do PIB 
mundial deverá passar de 3,7%, em 2017, para 
3,9%, em 2018. O principal fator de incerteza que 
poderá obstar a este cenário reside na possibilidade 
de um forte movimento de correção nos mercados 
financeiros globais.

Mercados Financeiros Globais

O ano de 2017 foi particularmente favorável para 
os mercados financeiros, com valorizações expres-
sivas das principais classes de ativos e níveis de 
volatilidade surpreendentemente baixos. Nos EUA, 
as expetativas animadoras quanto aos efeitos da 
política económica da nova Administração propul-
sionaram os índices acionistas para máximos histó-
ricos, enquanto na Europa, o euro se destacou pela 
robustez e transversalidade da sua apreciação, num 
quadro económico mais sólido do que o observado 
nos anos precedentes. Os ativos financeiros dos 
mercados emergentes também evoluíram de modo 
muito satisfatório, por um lado, devido à deprecia-
ção generalizada do dólar americano e, por outro 
lado, devido à intensificação da trajetória de recu-
peração do setor das matérias-primas, em particu-
lar do petróleo.

A improvável combinação de aceleração do cres-
cimento mundial com ausência de pressões infla-
cionistas permitiu aos principais bancos centrais 
reduzir de modo muito ligeiro o grau de acomo-
dação da política monetária global. A Reserva 
Federal dos EUA continuou a proceder à lenta nor-
malização das taxas de juro, elevando a sua taxa 
diretora durante 2017 de 0,75% para 1,50%, para 
além de ter dado início ao processo de redução do 

seu balanço, através da venda gradual dos títulos 
de dívida acumulados desde 2009 ao abrigo da 
estratégia de quantitative easing. Por seu turno, o 
Banco Central Europeu (BCE) anunciou a extensão 
do seu programa de compra de dívida pública 
e privada até setembro de 2018, mas reduziu os 
montantes de compras mensais de títulos, tendo 
mantido todas as suas taxas diretoras aos níveis a 
que se encontravam no final de 2016. A manuten-
ção do programa de compra de dívida pública do 
BCE, a par com a melhoria da condição económica 
e financeira de Portugal, que resultou na subida 
da notação de crédito da república portuguesa por 
parte de duas das principais agências de rating para 
a categoria de investimento, contribuíram para a 
redução expressiva dos prémios de risco implícitos 
nas obrigações do tesouro português durante 2017, 
o que se repercutiu favoravelmente nas condições 
de acesso aos mercados de capitais dos emitentes 
nacionais.

Perspetivas para a Economia Portuguesa 

Nos primeiros nove meses de 2017, o ritmo de 
expansão da economia portuguesa denotou uma 
aceleração significativa, impulsionado pela recu-
peração do investimento e pelo dinamismo das 
exportações, a par com a robustez do consumo 
privado. Neste contexto, tendo em conta a evolução 
favorável dos indicadores de atividade no último 
trimestre do ano, é expectável que a taxa de cres-
cimento do PIB português em 2017 se situe em 
torno dos 2,6% previstos pela generalidade das 
instituições nacionais e internacionais, o que cor-
responde a uma forte aceleração face aos 1,5% 
observados em 2016. O desempenho da economia 
portuguesa beneficiou, por um lado, do dinamismo 
da procura externa, quer em termos da procura de 
bens, quer em termos de atividade turística, e por 
outro lado, da melhoria da confiança dos agentes 
económicos nacionais, num quadro de redução das 
taxas de juro, de crescente dinamismo do mercado 
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de trabalho, de estabilidade política e de progres-
sos ao nível do controlo das finanças públicas. Em 
2018, o processo de consolidação da recuperação 
da economia portuguesa deverá prosseguir, alicer-
çado no dinamismo das exportações e na retoma 
progressiva do investimento, enquanto o consumo 
privado deverá evoluir de forma mais moderada, 
em virtude dos baixos níveis da taxa de poupança.

Enquadramento do Setor 
Segurador 2017

Em 2017, a atividade seguradora global (vida e não 
vida) inverteu a tendência de decréscimo iniciada 
em 2015, tendo alcançado um volume de prémios 
de seguro direto de 11,6 mil milhões de euros, 
o que representa um aumento de 6,5% face ao ano 
anterior.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,4%2,3%2,2%2,2%2,3%2,4%2,4%2,4%

7,0%

4,4% 4,2%

5,6%
6,1%

4,8%

7,1%

8,3%

Produção / PIB

7,9%

6,6%6,8%

9,5%

5,9%
6,2%

3,8%3,6%

Não Vida Vida Total

   

Igualmente, destaca-se a evolução positiva dos 
seguros de saúde: 8,3% em 2017, 9,6% em 2016 
e 7,5% em 2015). 

O ramo Automóvel também evoluiu favoravelmente, 
alcançando 5,4%, consolidando assim a tendência 
de crescimento iniciada em 2015. 

Os ramos de Incêndio e Outros Danos apresen-
taram um crescimento de 3,0%, destacando-se o 
aumento verificado nos seguros de Multirriscos em 
cerca de 2,8%, sendo de destacar o crescimento 
dos riscos múltiplos de habitação (+3,6%) e comer-
ciantes (+3,7%).

O crescimento do ramo Vida (+6,2%) foi fortemente 
influenciado pelo aumento, em cerca de 30%, das 
contribuições para Planos de Poupança Reforma. 
Também a venda de produtos ligados a fundos de 
investimento apresentou um aumento de 29,7%. 
Pelo contrário, a produção de seguros não ligados 
a fundos de investimento sofreu uma redução de 
1,8%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Crescimentos anuais

Não Vida Vida Total

0,9%

17,2%

12,6%

-28,6%

-6,5%

20,1%

9,0%

-14,1%
-11,4%

6,5%

-38,1%

-0,9%
-3,5%

-8,1%

-3,2%
-0,2%

3,8%

12,9%

-17,0%

5,1%

-23,0%

6,9% 6,2%

33,5%
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Esta recuperação é motivada pelo ramo Vida, 
o qual evidenciou um crescimento de 6,2% para 
7,1 mil milhões de euros (contra um decréscimo 
de 23% em 2016). Já o ramo Não Vida manteve 
a tendência de crescimento iniciada em 2014, regis-
tando um aumento para 4,5 mil milhões de euros 
(+6,9%), aumento verificado na generalidade dos 
ramos. 

O contributo dos seguros para o PIB aumentou, em 
termos totais, 0,3 p.p. para 6,2%. Em Vida, a taxa 
de penetração alcançou 3,8% (mais 0,2 p.p. que 
em 2016) e em Não Vida subiu 0,1 p.p. para 2,4%. 
O prémio per capita aumentou de 1.057 euros em 
2016 para 1.127 euros em 2017, em resultado do 
aumento de produção.

O segmento Não Vida manteve a tendência de cres-
cimento verificada nos últimos anos, confirmando 
os sinais de retoma económica iniciada em 2016. 
De facto, o número de novos veículos vendidos 
manteve a tendência de crescimento (+7,7% em 
2017), embora menos acentuada relativamente a 
anos anteriores; também a taxa de desemprego 
manteve uma tendência decrescente situando-se 
em 8,5%, valor mais baixo desde o final de 2008. 

O ramo que mais contribuiu para o crescimento do 
segmento Não Vida foi o de Acidentes de Trabalho 
que viu o seu volume de prémios crescer 13%, 
mantendo a tendência de crescimento verificada 
nos últimos anos (12,2% em 2016, 7,8% em 2015 
e 0,9% em 2014). Para esta evolução terá contri-
buído não só a evolução favorável da atividade 
económica, refletida no aumento da massa salarial 
e redução do nível de desemprego, como também 
o processo de ajustamento tarifário que as com-
panhias têm vindo a fazer neste ramo de forma a 
recuperar o seu equilíbrio técnico.
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No que respeita à concorrência, os 5 primeiros 
grupos de Não Vida detêm, em 2017, cerca de 
71% do mercado: Fidelidade, Seguradoras Unidas, 
Grupo Ageas Portugal, Allianz Portugal, e Liberty. 
Já em Vida, 79,6% do mercado é detido pelos prin-
cipais grupos: Fidelidade, Grupo Ageas, Santander 
Totta, BPI Vida e Bankinter. A Fidelidade continua a 
deter uma parcela considerável do mercado, repre-
sentando 26,0% do segmento Não Vida e 32,9% do 
mercado Vida. 

Fonte: APS - Associação Portuguesa de Seguradores, Produção Seguro 

Direto 2017, 26 de janeiro 2018.
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2.
Síntese Global da Atividade
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Síntese Global
da Atividade
A Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A. é uma 
sociedade comercial anónima de Direito Português, 
que se dedica ao exercício da gestão de participa-
ções sociais, sendo a estrutura de topo nas socie-
dades incorporadas em Portugal que compõem o 
Grupo Ageas. 

A Ageas Portugal Holdings foi constituída em 2015, 
para efeitos da aquisição das sociedades comer-
ciais que transitaram do Grupo AXA para o Grupo 
Ageas, o que veio a ocorrer formalmente em 1 de 
abril de 2016, após todas as consultas aos repre-
sentantes dos trabalhadores e as aprovações 
regulamentares necessárias. Nessa data, a Ageas 
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Portugal Holdings tornou-se assim a acionista 
única da Ageas Portugal – Companhia de Seguros 
de Vida, S.A. e a acionista maioritária da Ageas 
Portugal – Companhia de Seguros, S.A.

A detenção enquanto acionista única nesta última 
sociedade apenas veio a ocorrer em agosto de 
2016, com a conclusão do processo de aquisição 
potestativa, que excluiu os acionistas minoritá-
rios que marcavam a grande dispersão de capital 
social, mediante o cumprimento de todos os requi-
sitos legais previstos para esse processo. 

Mais se refira em junho de 2016 ocorreu um 
aumento de capital social na Ageas Portugal 
Holdings, para a posterior capitalização da Ageas 
Portugal – Companhia de Seguros, S.A. e na 
medida do que viesse a ser necessário em termos 
de reforço de margens de solvência, no valor de 
420.000,00 euros – passando o capital social 
dos atuais 1.050.000,00 euros para 1.470.000,00 
euros – com prémio de emissão no valor global de 
83.580.000,00 euros e na modalidade de entradas 
em dinheiro, com subscrição imediata e realização 
pela acionista única Ageas Insurance International, 
N.V., que subscreveu 420.000 novas ações, o que 
corresponde a um preço global das ações a subs-
crever de 84.000.000,00 euros.

Sucede que, ainda em 2016, mais concretamente 
em dezembro, a Ageas Portugal Holdings conso-
lidou a sua posição enquanto a entidade acionista 
do Grupo Ageas Portugal, por intermédio da trans-
ferência das seguintes ações: 2.499.999 ações 
(representativas de 99,99% do capital social) da 
empresa de seguros Ocidental – Companhia Por-
tuguesa de Seguros, S.A., 2.399.999 ações (repre-
sentativas de 99,99% do capital social) da empresa 
de seguros Médis – Companhia Portuguesa de 
Seguros de Saúde, S.A. e ainda 79.050.242 ações 

(representativas de 51% do capital social) da 
empresa Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, 
SGPS, S.A.

Esta transferência de ações correspondeu a um 
aumento do capital social, por entradas em espécie 
realizadas pela acionista única – Ageas Insurance 
International N.V. – no montante de 100.000,00 
euros, passando de 1.470.000,00 euros para 
1.570.000,00 euros, com emissão de 100.000 novas 
ações ordinárias escriturais, e com ágio global de 
600.072.709,00 euros, correspondendo a um preço 
global das ações a subscrever de 600.172.709,00.

Em março de 2017 teve lugar um aumento de 
capital, por incorporação de parte do prémio de 
emissão, e subsequente redução do capital social, 
para libertação do excesso de capital, no montante 
de 25.000.000 euros.

Em março de 2017 foi feita uma atualização ao 
valor de aquisição da Ageas Portugal, Companhia 
de Seguros, no valor de Euro 1.196.000 decorrente 
do acordo de compra à AXA.

Por sua vez, em junho de 2017 celebrou-se um 
contrato de joint venture, dando lugar à Farminsu-
rance-Solução de serviços para proteção da saúde, 
contrato esse efetuado entre a Farminveste-Inves-
timentos, Participações (sociedade integrante do 
universo empresarial da ANF) e a Ageas Portugal 
Holdings. Esta última tem, entre as sociedades 
que controla, a Médis-Companhia Portuguesa de 
Seguros de Saúde, a qual prossegue o exercício da 
atividade seguradora e gere um sistema integrado 
de saúde. O controlo é de 50%/50%.

A sociedade tem por como objeto o desenvol-
vimento de soluções e serviços inovadores que 
contribuem para i) o desenvolvimento e gestão de 
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serviços acessórios da prestação de cuidados de 
saúde, ii) a promoção de estilos de vida saudáveis 
e o aumento das práticas de prevenção e iii) o apoio 
à gestão de carteiras de seguros e a mediação de 
seguros.

Em dezembro de 2017 houve a cessão da posição 
contratual de um empréstimo subordinado, 
celebrado em 2014, no montante de 120 milhões 
de euros, da Ageas Insurance Internacional N.V. 
à Ageas Portugal Holdings SGPS (51%) e do BCP 
Investment B.B. ao Banco Comercial Português 
(49%). Esse empréstimo foi concedido à Millennium-
bcp Ageas Grupo Segurados SGPS S.A.

O financiamento à Ageas Portugal Holdings da sua 
quota-parte foi feito pela Ageas Insurance Inter-
nacional N.V., fazendo esta a ponte entre as duas 
entidades.

Atualmente a Ageas Portugal Holdings lidera a 
estrutura acionista local do Grupo Ageas, atuando 
no mercado Português através de uma estraté-
gia integrada. Para além do cumprimento das leis 
e regulamentos, a garantia do cumprimento das 
recomendações e boas regras de governo das 
sociedades é uma preocupação da Ageas Portugal 
Holdings.

No exercício de 2017 foram registados como 
proveitos 47.500 euros de serviços prestados 
às várias Associadas bem como 39.572 euros 
de outros rendimentos líquidos, mais que com-
pensando custos com fornecimentos e serviços 
externos (custos com auditoria, consultoria e outros) 
e gastos com remuneração do Conselho Fiscal.

Durante o ano de 2017 foi atribuído à Ageas 
Portugal Holdings o montante de 30.743.650 
euros de dividendos das Associadas, nomeada-
mente 13.643.650 euros da Ocidental Seguros, 
15.100.000 euros da Médis e 2.000.000 da Ageas 
Vida, todos no mês de março e foi recebido o valor 
de 56.100.000 da Millenniumbcp Ageas (uma parte 
em outubro e o restante no mês de dezembro). 

Em 2017, a Sociedade efetuou testes de impari-
dade relativamente aos investimentos na Ageas 
Vida e Ageas Seguros. Os testes foram efetuados  
com base no modelo de dividendos descontados. 
O montante de dividendos esperados decorre de 
business plans a 10 anos preparados com base nos 
orçamentos aprovados pelo Conselho de Adminis-
tração para o período de 2018-2020 e consideram 
uma taxa de crescimento no longo prazo de 2%. Os 
fluxos de caixa futuros estimados foram calculados 
com base no excesso sobre o target de solvência 
de 120%. O valor atual destes fluxos de caixa 
futuros estimados foi calculado utilizando taxa de 
desconto de 9,5% para o ramo não vida e 10% para 
o ramo vida. Como resultado do teste, foi registada 
uma imparidade de 10.000.000 euros relativamente 
ao investimento na Ageas Seguros.

No final de 2017, a Ageas Portugal Holdings registou 
um resultado líquido do exercício de 76.846.192 
euros. Não considerando os dividendos, o resultado 
líquido do exercício foi de menos 9.997.458 euros.

Principais Indicadores de Gestão

Unidade: Milhares de Euros

Subsidiárias
Prémios 

Emitidos (1)

Resultado 

Líquido
Capital Próprio Dividendos

Nº Médio de 

Colaboradores

Ageas Portugal – Companhia de Seguros de Vida, S.A. 107.630 10.070 112.346 50

Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 282.585 -22.790 24.811 332

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 305.055 23.040 78.142 13.644 243

Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. 225.215 16.765 75.845 15.100 158

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A. 1.433.292 60.447 830.065 110.000 170

(1) Seguro direto e resseguro aceite (inclui contratos de investimento).
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Proposta de 
Aplicação dos 
Resultados
O resultado líquido da Ageas Portugal Holdings, 
SGPS, S.A., apurado no exercício de 2017, foi de 
76.846.192,34 euros (setenta e seis milhões, oito-
centos e quarenta e seis mil, cento e noventa e dois 
euros e trinta e quatro cêntimos).

Considerando o que consta do relatório do Conselho 
de Administração, e nos termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 376.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, propõe-se a seguinte aplicação:

• 313.951,00 euros (trezentos e treze mil, nove-
centos e cinquenta e um euros) para reserva 
legal;

• 7.532.241,34 euros (sete milhões, quinhen-
tos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e um 
euros e trinta e quatro cêntimos) para resultados 
transitados;

• 69.000.000,00 euros (sessenta e nove milhões 
de euros) para dividendos a distribuir.
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Enquadramento 
da Companhia
A Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A. (também 
adiante denominada ‘Ageas Portugal’) é, desde 2016, 
a holding que congrega o conjunto de empresas 
que constitui a presença no mercado nacional do 
Grupo Ageas, um grupo segurador internacional 
com mais de 180 anos de história e que hoje se 
destaca por ser uma das 20 maiores estruturas 
seguradoras da Europa.

Esse conjunto é composto, em termos de estrutura 
de detenção de capital, pelas sociedades gestoras 
de participações sociais Ageas Portugal Holdings, 
SGPS, S.A. (totalmente detida pelo Grupo Ageas) 
e Millenniumbcp Ageas, Grupo Segurador, SGPS, 

04. ENQUADRAMENTO DA COMPANHIA

S.A. (detida em 51% pelo Grupo Ageas e em 49% 
pelo Millennium bcp, representando a parceria insti-
tuída para Bancassurance) e, em termos operativos 
relativamente às atividades seguradora e de gestão 
de fundos de pensões, pelas seguintes sociedades: 

• Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A.

• Ocidental – Companhia Portuguesa de 
Seguros, S.A.

• Médis – Companhia Portuguesa de Seguros 
de Saúde, S.A.

• Ageas Portugal – Companhia de Seguros de 
Vida, S.A. 

• Ocidental – Companhia Portuguesa de 
Seguros de Vida, S.A. 

• Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de 
Pensões, S.A.

Cumulativamente faz ainda parte deste conjunto 
de entidades a Ageas Portugal Services, ACE, 
um agrupamento complementar de empresas que 
constitui a principal estrutura de integração, oti-
mização e racionalização de recursos informáti-
cos, operativos, administrativos e de aprovisiona-
mento, tendo como missão a gestão de meios e a 
prestação de serviços às entidades que integram o 
Grupo Ageas em Portugal.

Operando no Ramo Não Vida, a Ageas Portugal 
- Companhia de Seguros, S.A. e a Ocidental - 
Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. estão, 
respetivamente, focadas no canal tradicional de 
agentes e corretores e no canal de Bancassurance. 
A Médis – Companhia Portuguesa de Seguros 
de Saúde, S.A. encontra-se focada na oferta de 
Saúde, explorando uma distribuição multicanal 
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e em regime de parcerias. A Ageas Portugal – 
Companhia de Seguros de Vida, S.A. e Ocidental 
- Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. 
operam no Ramo Vida estando, respetivamente, 
focadas no canal tradicional de agentes e corretores 
e no canal de Bancassurance. Por fim, a Ocidental 
- Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 
dedica-se à gestão de fundos de pensões, atuando 
principalmente ao nível do segmento de empresas.

Com a estabilidade das participações sociais, 
o ano de 2017 redirecionou o foco para a definição e 
primeiros passos na implementação de um Modelo 
Operacional estratégico para a Ageas Portugal, 
bem como do respetivo Modelo de Governo.

Esta visão, que está em plena implementação, 
consiste no enquadramento das entidades jurídicas 
tanto por linha de negócios, como por canal de 
distribuição, correspondentes a três unidades de 
negócios dedicadas a i) Agentes e corretores & 
Ramo Não Vida, ii) Bancassurance & Ramo Vida 
e iii) Direct / Parceiras & Saúde, apoiados por áreas 
transversais de estratégicas, controle e suporte. 
Independentemente da autonomia e das especifici-
dades de cada unidade de negócio, todo o enqua-
dramento foi alinhado e estruturado de forma a 
identificar e implementar uma estratégia única para 
todas as empresas da Ageas Portugal. As áreas 
transversais de apoio e controle são geridas de 
forma coordenada e complementar.

A principal conquista no âmbito da implementa-
ção do Modelo Operacional é a adoção do novo 
Modelo de Governação, que foi aprovado e entrou 
em vigor em abril de 2017, e que é baseado em três 
níveis: o Conselho de Administração (composto por 
membros executivos e não executivos), a Comissão 
Executiva (presidida pelo Chief Executive Officer 
da respetiva unidade de negócio, integrando ainda 
os Chief Executive Offices da Ageas Portugal 
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e das restantes unidades de negócio, para além dos 
restantes membros executivos) e as Comissões de 
Gestão (igualmente presididas pelo Chief Executive 
Officers da respetiva unidade de negócios, inte-
grando ainda alguns dos seus reportes diretos). 
Este Modelo de Governo está tão alinhado quanto 
possível no que diz respeito aos seus membros, 
garantindo a harmonização da estratégia entre 
todas as unidades de negócios, mas também leva 
em consideração a parceria com o Millennium bcp.
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In nature, light creates the color.  
In the picture, color creates the light.

Hans Hofmann
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Corporate
Governance
Órgãos Sociais

A Ageas Portugal é totalmente detida pelo Grupo 
Ageas, mais concretamente pela Ageas Insurance 
International, NV. Para além do cumprimento das 
leis e regulamentos, a garantia do cumprimento 
das recomendações e boas regras de governo das 
sociedades é uma preocupação da Ageas Portugal.

Assembleia Geral

À Assembleia Geral compete, para além do disposto 
na lei e em especial, eleger a Mesa da Assembleia 
Geral, os membros do Conselho de Administra-
ção, os membros do Conselho Fiscal ou o Fiscal 
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Único e o Revisor Oficial de Contas ou Sociedade 
de Revisores Oficiais de Contas, bem como definir 
direta ou indiretamente as remunerações ou pres-
tações complementares dos membros dos órgãos 
sociais.

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um 
Presidente, um Vice-presidente e um secretário, 
eleitos por três anos e reelegíveis por uma ou mais 
vezes.

Administração e Fiscalização

A estrutura de Administração, em especial com 
a redefinição do Modelo de Governo, inclui o 
Conselho de Administração, a Comissão Executiva 
com delegação da gestão corrente, e ainda a 
Comissão de Gestão com a missão de coadjuvar a 
gestão das unidades de negócio. Já a estrutura de 
fiscalização inclui um Conselho Fiscal e um Revisor 
Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas.

Conselho de Administração

Ao Conselho de Administração competem as 
atribuições conferidas por lei e, bem assim, um 
conjunto de matérias estatutariamente previstas 
como lhe estando reservadas, entre as quais se 
encontram temas como: i) os projetos ou propostas 
de fusão, cisão, divisão de ativos, transformação e 
ainda de alteração do pacto social; ii) a adoção e 
alteração de margens de solvência; iii) a alienação 
ou oneração de ativos que tenham valor igual ou 
superior a 30% do valor dos ativos não relacio-
nados com a cobertura de provisões de seguros; 
iv) a constituição de sociedades e a aquisição ou 
oneração de participações sociais dentro de deter-
minados parâmetros previstos estatutariamente; 
v) a participação em joint-ventures ou outros 
acordos de parceria entre empresas; vi) a celebra-
ção de contratos com valor superior a um determi-

nado limite; vii) a concessão de financiamento ou 
prestação de garantias,  a aquisição ou alineação 
ou oneração de imóveis, o pedido de financiamento 
ou constituição de dívidas e a aprovação de investi-
mentos que excedam em valor 10% do requisito de 
capital de solvência; viii) a designação de auditores 
externos, e; ix) a definição dos termos e condições 
da delegação de poderes na Comissão Executiva.

O Conselho de Administração, juntamente com 
a Comissão Executiva, no exercício das suas 
funções, são responsáveis pela definição do nível 
de risco a assumir, bem como pela sua gestão, 
sendo assessorado nessa função pelas unidades 
transversais que a nível da governação societária 
contribuem para o processo de decisão e empre-
sarial.

O Conselho de Administração é composto, no caso 
das sociedades detidas na totalidade pelo Grupo 
Ageas, por um mínimo de três e um máximo de 
onze membros, e no caso das sociedades detidas 
em parceria com o Millennium bcp, por um mínimo 
de três e um máximo de dez membros. Os membros 
do Conselho de Administração são eleitos pela 
Assembleia Geral, por um período de três anos 
e reelegíveis uma ou mais vezes, que designa, 
de entre os membros, os respetivos Presidente e 
Vice-Presidente. Está previsto que o Conselho de 
Administração reúna sempre que necessário e, 
pelo menos, quatro vezes por ano, periodicidade 
que tem sido cumprida e sendo ainda convocado 
extraordinariamente sempre que as circunstâncias 
o justificam.

Em 31 de dezembro de 2017, o Conselho de 
Administração era constituído por um Presidente 
(Antonio Cano Y Bosque), um Vice-Presidente 
(Filip André Lodewijk Coremans) e oito vogais 
– dois não-executivos (Barry Duncan Smith e 
Richard David Jackson) e seis executivos (Stefan 
Georges Leon Braekeveldt, José António Soares 
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Augusto Gomes, Annetje Van den Bergh, Carel Frits 
Oosterloo, Eduardo Manuel Carmona e Silva Con-
siglieri Pedroso e Nelson Ricardo Bessa Machado). 
Acresce que estão nomeados os mesmos membros 
em todas essas sociedades totalmente detidas pelo 
Grupo Ageas, como forma de assegurar o alinha-
mento.

Comissão Executiva

A Comissão Executiva pratica os atos necessários 
ao regular funcionamento da sociedade, incluindo 
as matérias referentes à execução do plano de ati-
vidades, com exceção das matérias reservadas ao 
Conselho de Administração ou à Assembleia Geral 
nos termos legal e estatutários e sem prejuízo 
da possibilidade de preparação e proposição ao 
Conselho de Administração de projetos de delibe-
ração respeitantes a essas matérias reservadas. 
Foi constituída por deliberação do Conselho de 
Administração, que fixou a respetiva composição e 
indicação do Presidente, os limites da delegação e 
o modo de funcionamento. 

A Comissão Executiva reúne com uma periodici-
dade quinzenal e extraordinariamente sempre que 
as circunstâncias o justificam.

Tendo o limite máximo de sete membros, em 31 
de dezembro de 2017 a Comissão Executiva era 
integrada por seis membros: Stefan Georges Leon 
Braekeveldt (na qualidade de Chief Executive 
Officer da Ageas Portugal) José António Soares 
Augusto Gomes (na qualidade de Chief Executive 
Officer da unidade de negócio Agentes e correto-
res & Ramo Não Vida), Annetje Van den Bergh (na 
qualidade de Chief Integration Officer), Carel Frits 
Oosterloo (na qualidade de Chief Finance Officer), 
Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri 
Pedroso (na qualidade de Chief Executive Officer 
da unidade de negócio Direct / Parceiras & Saúde) 

e Nelson Ricardo Bessa Machado (na qualidade de 
Chief Executive Officer de Bancassurance & Ramo 
Vida).

Comissão de Gestão

De acordo com a deliberação do Conselho de Admi-
nistração, a Comissão Executiva pode criar estru-
turas de apoio que considere úteis para auxiliar na 
execução das suas competências, aprovando, com 
a respetiva constituição, a composição, o modo de 
funcionamento e as funções dessas estruturas de 
apoio. 

Neste âmbito, em 31 de dezembro de 2017 
encontrava-se implementada em cada unidade 
de negócio da Ageas Portugal uma Comissão de 
Gestão. Sem prejuízo, a Comissão de Gestão é 
um órgão em constante adaptação, seguindo as 
alterações ao nível da estrutura orgânica, quer em 
termos dos indivíduos nomeados quer em termos 
das funções existentes.

A Comissão de Gestão tem como principais 
funções, para além das que foram atribuídas por 
deliberação da Comissão Executiva, o aconselha-
mento do órgão de Administração na execução das 
suas competências, a monitorização do desen-
volvimento da atividade, tomando conhecimento 
e elaborando relatórios periódicos de informa-
ção sobre o desempenho em geral e das várias 
áreas de negócio em particular, apresentando 
recomendações com o intuito de serem aprecia-
das pela Comissão Executiva, a implementação 
da estratégia de negócio e do orçamento, previa-
mente aprovados pelo Conselho de Administra-
ção e pela Comissão Executiva (especialmente 
no que respeita a matérias de natureza técnica e 
comercial), e a elaboração de propostas de deli-
beração a submeter a apreciação e votação da 

Comissão Executiva, acompanhadas da informa-
ção e documentação necessárias sobre qualquer 
matéria de interesse para a respetiva sociedade.

Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas 
(ROC)

O Conselho Fiscal é composto por três membros 
efetivos e um suplente, que são eleitos, pelo 
período de três anos, pela Assembleia Geral que 
também designa o respetivo Presidente. Reúne nos 
prazos estabelecidos na lei e extraordinariamente 
sempre que convocada pelo seu Presidente, pela 
maioria dos seus membros ou pelo Conselho de 
Administração, tendo reunido com uma periodici-
dade trimestral. Atualmente, o Conselho Fiscal é 
integrado por dois membros independentes e um 
membro não independente. 

A fiscalização dos negócios sociais é ainda exercida 
por um ROC (Revisor Oficial de Contas), estando 
nomeada uma Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas como membro efetivo e um Revisor 
Oficial de Contas como membro suplente, ambos 
independentes, tendo sido eleitos pela Assembleia 
Geral pelo período de três anos.

Os membros acima mencionados, sempre que o 
julguem conveniente, poderão assistir às reuniões 
do Conselho de Administração.

Conselho de Auditoria

Sem prejuízo da competência do Conselho Fiscal 
ou do Fiscal Único, o Conselho de Administração 
designou um Conselho de Auditoria para a verifi-
cação das contas da sociedade e para o assistir 
no que respeita, em geral, a funções de controlo 
interno, tendo definido as funções detalhadas, o 
funcionamento e os requisitos aplicáveis à compo-
sição nos respetivos Termos de Referência. 

O Conselho de Auditoria é composto por três 
membros não executivos do Conselho de Adminis-
tração.

Secretário da Sociedade

O Conselho de Administração designa um secretá-
rio da Sociedade, bem como o respetivo suplente, 
com as competências previstas na lei, os quais não 
poderão ser membros do Conselho de Administração 

Política de Remunerações

Nos termos e para efeitos de cumprimento do artigo 
2.º e 3.º da Norma Regulamentar n.º 5/2010-R 
(“adiante NR 5/2010-R”) e do artigo 3.º da Lei 
n.º 28/2009, de 19 de junho, apresenta-se infra a 
informação essencial sobre a Política de Remune-
rações dos Órgãos de Administração e Fiscaliza-
ção e ainda dos Colaboradores abrangidos pelo 
artigo 1.º, n.º 2 da referida Norma Regulamentar.

Política de Remuneração dos Órgãos de Admi-
nistração e Fiscalização 

Processo de decisão e estrutura da remuneração

A Política de Remuneração dos órgãos de Admi-
nistração e Fiscalização é estruturada de forma a 
assegurar o equilíbrio entre a performance anual da 
empresa e a contribuição dos membros daqueles 
órgãos para essa mesma performance, sem des-
considerar os interesses de médio e longo prazo da 
própria entidade e do Grupo Ageas Portugal, sendo 
fixada anualmente precisamente para garantir con-
sistência e coerência com os objetivos da entidade 
e do Grupo Ageas Portugal, para evitar conflitos de 
interesses e tendo em conta a política de gestão de 
riscos e controlo interno.
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A remuneração dos membros do órgão de Fisca-
lização e dos membros não executivos do órgão 
de Administração comporta apenas uma compo-
nente fixa (logo não dependente do desempenho 
ou valor da entidade), enquanto a remuneração dos 
membros executivos do órgão de Administração é 
materializada numa componente fixa de remunera-
ção e, eventualmente, numa componente variável. 
A determinação da atribuição e valor destas remu-
nerações é efetuada pelo acionista em Assembleia 
Geral.

A decisão de atribuição da componente variável da 
remuneração, quando admissível, depende, para 
além do grau de cumprimento do orçamento anual, 
da solidez financeira da própria entidade, dos níveis 
de solvência e de rating, e da própria envolvente 
económica e competitiva. Mais ainda, o pagamento 
da componente variável da remuneração, quando 
atribuída, tem lugar, preferencialmente, após o apu-
ramento das contas de cada exercício económico 
e só em casos excecionais será atribuído durante 
esse exercício.

Competência e critérios predeterminados para 
avaliação do desempenho 

A avaliação do desempenho dos membros exe-
cutivos do órgão de Administração é feita pelo 
Acionista, conforme modelo e estrutura hierár-
quica definida internamente no Grupo Ageas e 
sem prejuízo dos princípios enunciados na Política, 
podendo ser solicitado parecer do órgão de Fisca-
lização, se necessário. O desempenho é avaliado 
tendo em conta:

• o grau de realização dos objetivos considera-
dos no Business Plan de médio e longo prazo, 
que é aprovado pelo Conselho de Administração;

• o desempenho individual de cada um (produ-
tividade e contribuição para o desenvolvimento 
do negócio e capacidade de análise e resolução 
de problemas);

• o real crescimento da entidade e a riqueza 
efetivamente criada para os acionistas;

• a proteção dos interesses dos tomadores de 
seguros, segurados, participantes e beneficiá-
rios;

• a sua sustentabilidade a longo prazo; e

• o cumprimento das regras aplicáveis à 
atividade da entidade.

Importância relativa das componentes da remu-
neração 

A remuneração dos membros executivos do órgão 
de Administração poderá ser constituída pelas 
seguintes componentes:

a. remuneração fixa mensal, cuja definição terá 
por base o posicionamento competitivo face ao 
universo de empresas de referência nacional, 
podendo, quando se trate de Administradores 
que também exercem funções noutras socie-
dades do mesmo Grupo, ser considerado o 
seu enquadramento global nessas entidades, 
nomeadamente o nível remuneratório. Esta com-
ponente representa uma proporção suficiente-
mente elevada da remuneração total, permitindo 
a aplicação de uma política plenamente flexível 
sobre a componente variável da remuneração, 
incluindo a possibilidade do seu não pagamento;

b. remuneração variável anual eventual, paga 
preferencialmente após a aprovação das contas 
anuais em Assembleia Geral, cuja fixação tem 
por referência as práticas dos players de refe-

rência nos mercados em que estão presentes, 
sendo que a remuneração variável anual do 
conjunto dos administradores executivos não 
deve exceder 2% dos resultados das empresas 
que integram o Grupo Ageas Portugal, antes 
de amortização de VOBA (Value of Business 
Acquired) ou Goodwill, no exercício a que diga 
respeito.

A atribuição da componente variável da remune-
ração está dependente do resultado da avaliação 
do membro executivo, a realizar nos termos da 
Política, assim como de os resultados eviden-
ciarem um desempenho positivo da entidade no 
último exercício, sendo expectável que no exercício 
em curso assim se mantenha (nomeadamente no 
que diz respeito aos limites impostos pelo controlo 
interno e pela solvabilidade da entidade).

A remuneração variável anual individual não poderá 
exceder 50% da remuneração fixa anual individual.

Diferimento do pagamento da componente 
variável 

A remuneração variável atribuída, quando superior 
a 35% do valor da remuneração fixa anual, será obri-
gatoriamente objeto de diferimento por um período 
de três anos subsequentes àquele a que respeita, 
sendo que o montante a liquidar no primeiro ano 
deverá ser superior ao dos seguintes.

Critérios de atribuição de remuneração variável 
em instrumentos financeiros 

Não está prevista a existência de planos de atribui-
ção de instrumentos financeiros ou de opções da 
sua aquisição sobre a própria entidade, podendo, 
no entanto, ser aplicado um plano de atribuição 

de ações do Grupo Ageas, sendo nessa matéria 
aplicável a própria Política do Grupo quanto a Long 
Term Incentives (nomeadamente performance 
shares).

Remuneração sob a forma de participação nos 
lucros ou de prémios

Tendo em conta a dimensão e a estrutura acionista, 
a componente variável, quando atribuída em função 
dos critérios estabelecidos na Política de Remune-
rações, será exclusivamente paga através de bene-
fícios pecuniários e não sob a forma de participa-
ção nos lucros, exceto se deliberado em contrário.

Outros benefícios não pecuniários 

Os membros executivos do órgão de Administra-
ção poderão ainda receber outros benefícios adi-
cionais, pecuniários ou não pecuniários, desde que 
relativos ao exercício das suas funções e conforme 
vier a ser determinado pelo órgão competente 
(exemplos não exaustivos: utilização de viatura de 
serviço, despesas de habitação quando se justifi-
car a deslocalização, ajudas de custos e despesas 
de alimentação).

Regimes complementares de pensões ou de 
reforma antecipada 

Pelo exercício das suas funções os membros dos 
órgãos de Administração e de Fiscalização poderão 
ainda beneficiar de contribuições para regimes 
complementares de pensões ou de reforma anteci-
pada, e conforme vier a ser determinado pelo órgão 
competente, em termos de valores e modalidades 
dessas contribuições.
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Pagamento de indemnizações a ex-membros 
executivos do órgão de Administração relativa-
mente à cessação das suas funções durante o 
exercício

Não houve qualquer pagamento desta natureza a 
registar.

Limites à compensação a pagar por destituição 
sem justa causa do órgão de Administração

A compensação eventualmente acordada com os 
membros do órgão de Administração, para casos 
de destituição sem justa causa, não deve ser paga 
se a cessação de funções resultar de um inade-
quado desempenho do membro cessante.

Montantes pagos a qualquer título por outras 
sociedades em relação de domínio ou de grupo

Os administradores executivos poderão ser remu-
nerados por várias empresas dentro do mesmo 
grupo, considerando que desempenhem efetiva-
mente esses cargos e sejam em todos os casos 
cumpridos os termos das respetivas Políticas de 
Remuneração.

Contratos que ponham em causa a remunera-
ção variável do órgão de Administração

Nos termos da Política é proibida a celebração de 
acordos entre os membros do órgão de Adminis-
tração e as entidades, ou terceiros, que tenham 
por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da 
remuneração que lhes for fixada.  

O montante anual de remuneração pago pelo 
Grupo Ageas Portugal aos membros dos órgãos 
de Administração e de fiscalização no exercício de 
2017, de forma agregada e individual, é o seguinte:

Conselho de Fiscal

Joaquim Patrício da 

Silva
5.000,40 €

Maria Rosa Almas 

Rodrigues
2.000,40 €

João Albino Cordeiro 

Augusto
2.250,00 €

Total (Euros) 9.250,80 €

Política de Remuneração dos Colaboradores 

Processo de decisão e estrutura da remuneração

A Política de Remuneração aplicável aos Colabora-
dores é estruturada de forma a assegurar o equilí-
brio entre a performance anual da entidade e a con-
tribuição daqueles para essa mesma performance, 
sem desconsiderar os interesses de médio e longo 
prazo da entidade e do Grupo Ageas Portugal, 
sendo por isso fixada anualmente para garantir 
consistência e coerência com os objetivos de cada 
entidade e do Grupo Ageas Portugal, para evitar 
conflitos de interesses e tendo em conta a política 
de gestão de riscos e controlo interno.

A remuneração dos Colaboradores é materializada 
numa componente fixa de remuneração e numa 
eventual componente variável, sendo a definição 
da respetiva Política subjacente da competência do 
órgão de Administração. 

O pagamento da componente variável da remune-
ração, quando atribuída, tem lugar, preferencial-
mente, após o apuramento das contas de cada 
exercício económico e só em casos excecionais 
será atribuído durante esse exercício.

Tendo em conta a dimensão e a estrutura acionista 
da entidade, a componente variável, quando 
atribuída em função dos critérios estabelecidos na 
Política de Remunerações, será exclusivamente 
paga através de benefícios pecuniários e não sob 
a forma de participação nos lucros, exceto se o 

Conselho de Administração assim o vier a deliberar. 
Não está prevista a existência de planos de atribui-
ção de instrumentos financeiros ou de opções da 
sua aquisição sobre a própria entidade, podendo, 
no entanto, ser aplicado um plano de atribuição 
de ações do Grupo Ageas, sendo nessa matéria 
aplicável a própria Política do Grupo quanto a Long 
Term Incentives (nomeadamente performance 
shares).

Qualquer atribuição de prémios adicionais ou de 
quaisquer outros benefícios pecuniários ou não 
pecuniários deve ser devidamente justificada, 
dependendo de proposta do Departamento de 
Recursos Humanos e devidamente aprovada pelo 
órgão de Administração.

Os Colaboradores beneficiam do regime comple-
mentar de pensões que se encontre previsto em 
instrumento de regulamentação coletiva ou que 
sejam globalmente aplicáveis ao nível das entidades 
impactadas ou do Grupo Ageas Portugal.

Competência e critérios predeterminados para 
avaliação do desempenho 

A avaliação do desempenho dos Colaboradores 
é materializada pelo Departamento de Recursos 
Humanos, em conformidade com as diretrizes e 
o modelo de avaliação que sejam definidos pelo 
órgão de Administração, o qual deve generica-
mente considerar o seguinte: 

• o grau de cumprimento dos objetivos da 
entidade, que são definidos numa base anual 
pelo órgão de Administração;

• o desempenho do departamento em que o 
Colaborador está inserido, conforme objetivos 

definidos anualmente pela chefia dos respetivos 
departamentos;

• o desempenho individual do Colaborador, 
conforme objetivos definidos anualmente pelo 
mesmo com a sua chefia.

Na definição dos objetivos são tidos em conta 
critérios tais como o grau de cumprimento do 
orçamento, o real crescimento da entidade e a 
riqueza efetivamente criada para os acionistas, a 
proteção dos interesses dos tomadores de seguros, 
segurados, participantes e beneficiários, a sua sus-
tentabilidade a longo prazo e os riscos assumidos 
e o cumprimento das regras aplicáveis à atividade 
da entidade.

A decisão de atribuição da componente variável 
da remuneração, em resultado da avaliação do 
desempenho do Colaborador, depende ainda, para 
além do grau de cumprimento do orçamento anual, 
da solidez financeira da própria entidade, dos níveis 
de solvência e de rating, e da própria envolvente 
económica e competitiva.

Importância relativa das componentes da remu-
neração 

A remuneração dos Colaboradores é constituída 
pelas seguintes componentes:

• componente fixa mensal, correspondente à 
retribuição base do nível previsto em instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho, mas que 
pode ter uma diferenciação individual, através de 
complemento retributivo, que varia em função da 
evolução da carreira profissional, do nível retri-
butivo, da especificidade e exigência da função, 
do grau de senioridade, do mérito individual e 
nível de responsabilidade atribuído;
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• componente variável anual a determinar em 
função do resultado da avaliação do desempenho 
da entidade e do Departamento onde os Colabo-
radores se inserem, bem como do desempenho 
do próprio Colaborador, cuja fixação tem por 
referência as práticas dos players de referência 
nos mercados em que estão presentes, sendo 
que a remuneração variável anual do conjunto 
dos Colaboradores não deve exceder 5% dos 
resultados das empresas que integram o grupo 
Ageas Portugal, antes de amortização de VOBA 
(Value of Business Acquired) ou Goodwill, no 
exercício a que diga respeito, e não constitui um 
direito adquirido, sendo deliberada anualmente 
pelo órgão de Administração.

A componente fixa da remuneração representa 
uma proporção suficientemente elevada da remu-
neração total, a fim de permitir a aplicação de uma 
política plenamente flexível sobre a componente 
variável da remuneração, que não poderá exceder 
25% da remuneração fixa anual individual e que 
inclusive poderá não ser atribuída de todo. 

A atribuição da componente variável da remune-
ração está dependente do resultado da avaliação 

de cada Colaborador, a realizar nos termos da 
Política, assim como de os resultados eviden-
ciarem um desempenho positivo da entidade no 
último exercício, sendo expectável que no exercício 
em curso assim se mantenha (nomeadamente no 
que diz respeito aos limites impostos pelo controlo 
interno e pela solvabilidade).

Diferimento do pagamento da componente 
variável 

A componente variável não é objeto de qualquer 
diferimento.

Indicação discriminada das recomendações 
adotadas e não adotadas

O quadro seguinte é apresentado nos termos e para 
os efeitos de cumprimento do artigo 4.º, n.º 1 e 2 
da Norma Regulamentar n.º 5/2010-R, correspon-
dendo à indicação discriminada das recomenda-
ções adotadas e não adotadas contidas na Circular 
6/2010, de 1 de abril, da Autoridade de Supervisão 
de Seguros e Fundos de Pensões, incluindo a fun-
damentação da não adoção de determinadas reco-
mendações.

Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Princípios Gerais

I.4. As instituições devem adotar uma política de remuneração 

consistente com uma gestão e controlo de riscos eficaz que evite 

uma excessiva exposição ao risco, que evite potenciais conflitos 

de interesses e que seja coerente com os objetivos, valores e 

interesses a longo prazo da instituição, designadamente com 

as perspetivas de crescimento e rendibilidade sustentáveis e a 

proteção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, 

participantes, beneficiários e contribuintes.

Adotada

I.5. A política de remuneração deve ser adequada à dimensão, 

natureza e complexidade da atividade desenvolvida ou a desen-

volver pela instituição e, em especial, no que se refere aos riscos 

assumidos ou a assumir.

Adotada

Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Princípios Gerais

I.6. As instituições devem adotar uma estrutura clara, transpa-

rente e adequada relativamente à definição, implementação e 

monitorização da política de remuneração, que identifique, de 

forma objetiva, os Colaboradores envolvidos em cada processo, 

bem como as respetivas responsabilidades e competências.

Adotada

Aprovação da Política 

de Remunerações

II.1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 

28/2009, de 19 de junho, no que se refere à remuneração dos 

membros dos órgãos de Administração e de fiscalização, a 

política de remuneração deve ser aprovada por uma comissão de 

remuneração ou, no caso de a sua existência não ser exequível 

ou apropriada face à dimensão, natureza e complexidade da insti-

tuição em causa, pela Assembleia Geral ou pelo conselho geral e 

de supervisão, consoante aplicável.

Adotada

II.2. No que se refere à remuneração dos restantes Colaborado-

res abrangidos pela Circular, a política de remuneração deve ser 

aprovada pelo órgão de Administração.

Adotada

II.3. Na definição da política de remuneração devem participar 

pessoas com independência funcional e capacidade técnica 

adequada, incluindo pessoas que integrem as unidades de 

estrutura responsáveis pelas funções-chave e, sempre que 

necessário, de recursos humanos, assim como peritos externos, 

de forma a evitar conflitos de interesses e a permitir a formação 

de um juízo de valor independente sobre a adequação da política 

de remuneração, incluindo os seus efeitos sobre a gestão de 

riscos e de capital da instituição.

Adotada

Não existindo comissão de 

remunerações, é aprovada 

pela Assembleia Geral.

II.4. A política de remuneração deve ser transparente e acessível 

a todos os Colaboradores da instituição. A política de remunera-

ção deve ainda ser objeto de revisão periódica e estar formalizada 

em documento(s) autónomo(s), devidamente atualizado(s), com 

indicação da data das alterações introduzidas e respetiva justifica-

ção, devendo ser mantido um arquivo das versões anteriores. 

Parcialmente 

adotada

Considerando a alteração 

do acionista no ano de 

2016, procedeu-se a uma 

renumeração das versões, 

mas mantém-se arquivo 

histórico.

A versão atualizada da 

política apenas foi disponibi-

lizada no Relatório e Contas 

que se encontra publicado 

no site da companhia.

II.5. O processo de avaliação, incluindo os critérios utilizados para 

determinar a remuneração variável, deve ser comunicado aos 

Colaboradores, previamente ao período de tempo abrangido pelo 

processo de avaliação.

Adotada

Sem prejuízo do ponto 

anterior, os critérios da 

avaliação foram divulgados 

e são conhecidos pela 

estrutura da instituição.

Comissão 

de Remunerações

III.1. A comissão de remuneração, caso exista, deve efetuar uma 

revisão, com uma periodicidade mínima anual, da política de 

remuneração da instituição e da sua implementação, em parti-

cular, no que se refere à remuneração dos membros executivos 

do órgão de Administração, incluindo a respetiva remuneração 

com base em ações ou opções, de forma a permitir a formula-

ção de um juízo de valor fundamentado e independente sobre a 

adequação da política de remuneração, à luz das recomendações 

da presente Circular, em especial sobre o respetivo efeito na 

gestão de riscos e de capital da instituição.

Não Adotada Não aplicável.
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Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Comissão 

de Remunerações

III.2. Os membros da comissão de remuneração devem ser inde-

pendentes relativamente aos membros do órgão de Administração 

e cumprir com requisitos de idoneidade e qualificação profissional 

adequados ao exercício das suas funções, em particular possuir 

conhecimentos e/ou experiência profissional em matéria de 

política de remuneração.

Não Adotada Não aplicável.

III.3. No caso de a comissão de remuneração recorrer, no 

exercício das suas funções, à prestação de serviços externos em 

matéria de remunerações, não deve contratar pessoa singular ou 

coletiva que preste ou tenha prestado, nos três anos anterio-

res, serviços a qualquer estrutura na dependência do órgão de 

Administração, ao próprio órgão de Administração ou que tenha 

relação atual com consultora da instituição, sendo esta recomen-

dação igualmente aplicável a qualquer pessoa singular ou coletiva 

que com aqueles se encontre relacionada por contrato de trabalho 

ou prestação de serviços.

Não Adotada Não aplicável.

III.4. A comissão de remuneração deve informar anualmente 

os acionistas sobre o exercício das suas funções e deve estar 

presente nas Assembleias Gerais em que a política de remunera-

ção conste da ordem de trabalhos.

Não Adotada Não aplicável.

III.5. A comissão de remuneração deve reunir-se com uma 

periodicidade mínima anual, devendo elaborar atas de todas as 

reuniões que realize.

Não Adotada Não aplicável.

Remuneração dos 

membros executivos 

do órgão de Adminis-

tração

IV.1. A remuneração dos administradores que exerçam funções 

executivas deve integrar uma componente variável, cuja deter-

minação dependa de uma avaliação do desempenho, realizada 

pelos órgãos competentes da instituição, de acordo com critérios 

mensuráveis predeterminados, incluindo critérios não financei-

ros, que considere, para além do desempenho individual, o real 

crescimento da instituição e a riqueza efetivamente criada para os 

acionistas, a proteção dos interesses dos tomadores de seguros, 

segurados, participantes, beneficiários e contribuintes, a sua 

sustentabilidade a longo prazo e os riscos assumidos, bem como 

o cumprimento das regras aplicáveis à atividade da instituição.

Adotada

IV2. As componentes fixa e variável da remuneração total devem 

estar adequadamente equilibradas. A componente fixa deve 

representar uma proporção suficientemente elevada da remunera-

ção total, a fim de permitir a aplicação de uma política plenamente 

flexível sobre a componente variável da remuneração, incluindo a 

possibilidade de não pagamento de qualquer componente variável 

da remuneração. A componente variável deve estar sujeita a um 

limite máximo.

Adotada

IV.3. Uma parte substancial da componente variável da remunera-

ção deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos pela ins-

tituição e cuja valorização dependa do desempenho de médio e 

longo prazos da instituição. Esses instrumentos financeiros devem 

estar sujeitos a uma política de retenção adequada destinada a 

alinhar os incentivos pelos interesses a longo prazo da instituição 

e ser, quando não cotados em bolsa, avaliados, para o efeito, pelo 

seu justo valor.

Parcialmente 

adotada

Está prevista a atribuição de 

performance shares a título 

de long term incentives, no 

entanto as ações dizem 

respeito ao Grupo Ageas e 

não às entidades locais.

Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Remuneração dos 

membros executivos 

do órgão de Adminis-

tração

IV.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve 

ser diferida por um período não inferior a três anos e o seu 

pagamento deve ficar dependente da continuação do desempe-

nho positivo da instituição ao longo desse período.

Adotada

IV.5. A parte da componente variável sujeita a diferimento deve 

ser determinada em função crescente do seu peso relativo face à 

componente fixa da remuneração.

Adotada

IV.6. Os membros do órgão de Administração não devem celebrar 

contratos, quer com a instituição, quer com terceiros, que tenham 

por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração 

que lhes for fixada pela instituição.

Adotada

IV.7. Até ao termo do seu mandato, devem os membros executivos 

do órgão de Administração manter as ações da instituição a que 

tenham acedido por força de esquemas de remuneração variável, 

até ao limite de duas vezes o valor da remuneração total anual, 

com exceção daquelas que necessitem ser alienadas com vista 

ao pagamento de impostos resultantes do benefício dessas 

mesmas ações.

Não Adotada

Não aplicável, tendo em 

conta que a atribuição de 

performance shares é deter-

minada por regras do Grupo 

Ageas.

IV.8. Quando a remuneração variável compreender a atribuição 

de opções, o início do período de exercício deve ser diferido por 

um prazo não inferior a três anos.

Não Adotada

Não aplicável, tendo em 

conta que a atribuição de 

performance shares é deter-

minada por regras do Grupo 

Ageas.

IV.9. Após o exercício referido no ponto anterior, os membros 

executivos do órgão de Administração devem conservar um certo 

número de ações, até ao fim do seu mandato, sujeito à necessi-

dade de financiar quaisquer custos relacionados com a aquisição 

de ações, sendo que o número de ações a conservar deve ser 

fixado.

Não Adotada

Não aplicável, tendo em 

conta que a atribuição de 

performance shares é deter-

minada por regras do Grupo 

Ageas.

Remuneração dos 

membros não exe-

cutivos do órgão de 

Administração

IV.10. A remuneração dos membros não executivos do órgão de 

Administração não deve incluir nenhuma componente cujo valor 

dependa do desempenho ou do valor da instituição.

Adotada

Indemnizações em 

caso de destituição de 

membros do órgão de 

Administração

IV.11. Devem ser estabelecidos os instrumentos jurídicos 

adequados para que a compensação estabelecida para qualquer 

forma de destituição sem justa causa de um membro do órgão de 

Administração não seja paga se a destituição ou cessação por 

acordo resultar de um inadequado desempenho do membro do 

órgão de Administração.

Adotada

Relação entre a 

remuneração fixa e a 

remuneração variável 

dos Colaboradores

V.1. Se a remuneração dos Colaboradores da instituição incluir 

uma componente variável, esta deve ser adequadamente 

equilibrada face à componente fixa da remuneração, atendendo, 

designadamente, ao desempenho, às responsabilidades e às 

funções de cada Colaborador, bem como à atividade exercida 

pela instituição.

A componente fixa deve representar uma proporção suficiente-

mente elevada da remuneração total, a fim de permitir a aplicação 

de uma política plenamente flexível sobre a componente variável 

da remuneração, incluindo a possibilidade de não pagamento de 

qualquer componente variável da remuneração. A componente 

variável deve estar sujeita a um limite máximo.

Adotada
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Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Relação entre a 

remuneração fixa e a 

remuneração variável 

dos Colaboradores

V.2. Uma parte substancial da componente variável da remunera-

ção deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos pela ins-

tituição e cuja valorização dependa do desempenho de médio e 

longo prazo da instituição. Esses instrumentos financeiros devem 

estar sujeitos a uma política de retenção adequada destinada a 

alinhar os incentivos pelos interesses a longo prazo da instituição 

e ser, quando não cotados em bolsa, avaliados, para o efeito, pelo 

seu justo valor.

Parcialmente 

adotada

Está prevista a atribuição de 

performance shares a título 

de long term incentives, no 

entanto, as ações dizem 

respeito ao Grupo Ageas e 

não às entidades locais.

Critérios de atribui-

ção da remuneração 

variável a Colabora-

dores

V.3. A avaliação de desempenho deve atender não apenas ao 

desempenho individual mas também ao desempenho coletivo da 

unidade de estrutura onde o Colaborador se integra e da própria 

instituição, devendo incluir critérios não financeiros relevantes, 

como o respeito pelas regras e procedimentos aplicáveis à 

atividade desenvolvida, designadamente as regras de controlo 

interno e as relativas às relações com tomadores de seguros, 

segurados, participantes, beneficiários e contribuintes, de modo a 

promover a sustentabilidade da instituição e a criação de valor a 

longo prazo.

Adotada

V.4. Os critérios de atribuição da remuneração variável em função 

do desempenho devem ser predeterminados e mensuráveis, 

devendo ter por referência um quadro plurianual, de três a cinco 

anos, a fim de assegurar que o processo de avaliação se baseia 

num desempenho de longo prazo.

Adotada

Considerando designada-

mente o plano estratégico da 

empresa.

V.5. A remuneração variável, incluindo a parte diferida dessa 

remuneração, só deve ser paga ou constituir um direito adquirido 

se for sustentável à luz da situação financeira da instituição no 

seu todo e se se justificar à luz do desempenho do Colaborador 

em causa e da unidade de estrutura onde este se integra. O total 

da remuneração variável deve, de um modo geral, ser fortemente 

reduzido em caso de regressão do desempenho ou desempenho 

negativo da instituição.

Adotada

Diferimento da remu-

neração variável de 

Colaboradores

V.6. Uma parte significativa da remuneração variável deve 

ser diferida por um período não inferior a três anos e o seu 

pagamento deve ficar dependente de critérios de desempenho 

futuro, medidos com base em critérios ajustados ao risco, que 

atendam aos riscos associados à atividade da qual resulta a sua 

atribuição.

Não adotada

Tendo presente o peso dos 

valores máximos conside-

rados para a remuneração 

variável, bem como os 

níveis de tolerância ao risco 

definidos, não é considerado 

necessário proceder ao 

diferimento de uma parte da 

componente variável.

V.7. A parte da remuneração variável sujeita a diferimento nos 

termos do número anterior deve ser determinada em função 

crescente do seu peso relativo face à componente fixa da remune-

ração, devendo a percentagem diferida aumentar significativa-

mente em função do nível hierárquico ou responsabilidade do 

Colaborador.

Não adotada Não aplicável face ao 

disposto no ponto anterior. 

Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Remuneração dos 

Colaboradores que 

exerçam funções-

-chave

V.8. Os Colaboradores envolvidos na realização das tarefas 

associadas às funções-chave devem ser remunerados em função 

da prossecução dos objetivos associados às respetivas funções, 

independentemente do desempenho das áreas sob o seu 

controlo, devendo a remuneração proporcionar uma recompensa 

adequada à relevância do exercício das suas funções.

Parcialmente 

adotada

Considerando que nestas 

funções está previsto o 

desempenho do departa-

mento e da entidade.

V.9. Em particular, a função atuarial e o atuário responsável 

devem ser remunerados de forma consentânea com o seu papel 

na instituição e não em relação ao desempenho desta.

Parcialmente 

adotada

Considerando que nestas 

funções está previsto o 

desempenho do departa-

mento e da entidade.

Avaliação da Política 

de Remuneração

VI.1. A política de remuneração deve ser submetida a uma 

avaliação interna independente, com uma periodicidade mínima 

anual, executada pelas funções-chave da instituição, em articula-

ção entre si.

Adotada Encontra-se prevista na 

Política.

VI.2. A avaliação prevista no número anterior deve incluir, desig-

nadamente, uma análise da política de remuneração da instituição 

e da sua implementação, à luz das recomendações da presente 

Circular, em especial sobre o respetivo efeito na gestão de riscos 

e de capital da instituição.

Adotada Encontra-se prevista na 

Política.

VI.3. As funções-chave devem apresentar ao órgão de Admi-

nistração e à Assembleia Geral ou, caso exista, à comissão de 

remuneração, um relatório com os resultados da análise a que 

se refere o número VI.1., que, designadamente, identifique as 

medidas necessárias para corrigir eventuais insuficiências à luz 

das presentes recomendações.

Adotada Encontra-se prevista na 

Política.

Processo de Decisão Empresarial

No quadro do processo de decisão empresarial 
existem vários corpos sociais, comissões espe-
cíficas e unidades orgânicas que coadjuvam a 
Administração, designadamente os seus membros 
executivos, no exercício das suas funções, assegu-
rando a segregação entre as áreas de negócio e as 
áreas de operações.

Integration Officer

Considerando os desafios na implementação do 
Modelo Operacional foi constituído no Grupo Ageas 
Portugalum Integration Officer com a principal 
missão de potenciar as sinergias entre as diferen-
tes sociedades, liderar os projetos de harmoni-
zação de processos e de unificação de equipas, 

reduzindo os impactos operacionais e incrementar 
os ganhos durante o processo de implementação 
do Modelo Operacional. Por se considerarem áreas 
fundamentais na presente fase transitória, as áreas 
de Comunicação Corporativa & Marcas e ainda 
Cultura, Desenvolvimento & Gestão de Talentos 
encontram-se a reportar a este Integration Officer.

Gestão de Risco

Decorrente da imposição legal resultante do regime 
legal de Solvência II, encontra-se implementada um 
sistema de governação da gestão de risco no Grupo 
Ageas Portugal. Sem prejuízo de competências 
específicas, estão implementados alguns grupos 
de trabalho, tais como i) o Risk Committee, com 
os seus subcomités (Operational Risk & Internal 
Control Committee e o Model Control Board), 
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ii) o ALM & Investment Committee e ainda o iii) 
Product & Pricing Committee.

Compliance Officer

Tem por função estimular, monitorar e controlar 
a observação das leis, regulamentos e regras 
internas e padrões éticos relevantes para a inte-
gridade e, consequentemente, para a reputação 
do Grupo Ageas Portugal. No contexto das boas 
práticas de governação, o Compliance Officer visa 
proporcionar razoável garantia de que as empresas 
do Grupo Ageas Portugal e os seus Colaborado-
res cumprem aquelas leis, regulamentos, regras 
internas e padrões éticos.

Auditoria Interna

A Auditoria Interna apoia o Conselho de Auditoria 
e a Comissão Executiva e outros órgãos de gestão 
no desempenho dos seus deveres, proporcionando 
razoável garantia acerca dos processos de gover-
nação, risco e controlo, incluindo relatórios perió-
dicos e declarações anuais sobre a efetividade do 
controlo interno.

Regras de Conduta

Código Deontológico

Independentemente do quadro legal e regulamen-
tar aplicável às sociedades comerciais em geral e 
às empresas de seguros em particular, do Grupo 
Ageas Portugal vigora um Código Deontológico, 
que incorpora regras de funcionamento próprias 
e do comportamento individual de cada um dos 
Colaboradores e dos membros de órgãos estatu-
tários, no exercício das respetivas funções, siste-
matizando os princípios e as regras a observar nas 
práticas da atividade seguradora, nomeadamente 
no que respeita às matérias de conflito de interes-
ses, sigilo e incompatibilidades. 

Composição dos Órgãos Sociais em 31 de 
dezembro de 2017

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Maria Teresa da Silva Monteiro

Secretário: João José Carvalho Pereira

Conselho de Administração

Presidente: Antonio Cano Y Bosque

Vice-presidente: Filip André Lodewijk Coremans

Vogal: 
Barry Duncan Smith

Richard David Jackson

Vogal (Executivo): Stefan Georges Leon Braekeveldt

Vogal (Executivo):
José António Soares Augusto 
Gomes

Vogal (Executivo): Annetje Van Den Bergh

Vogal (Executivo): Carel Frits Oosterloo

Vogal (Executivo):
Eduardo Manuel Carmona e Silva 
Consiglieri Pedroso

Vogal (Executivo): Nelson Ricardo Bessa Machado

Conselho Fiscal

Presidente: Joaquim Patrício da Silva

Vogal: 
Maria Rosa Almas Rodrigues

João Albino Cordeiro Augusto

Suplente Miguel Luís Cortês Pinto de Melo

Revisor Oficial de Contas

Efetivo: KPMG & 
Associados (SROC) 

Representado por: Inês Maria 
Bastos Viegas Clare Neves

Suplente Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho

Conselho de Auditoria

Presidente: Filip André Lodewijk Coremans

Vogal: 
Barry Duncan Smith

Richard David Jackson
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Color is a power which directly  
influences the soul.

Wassily Kandinsky
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Considerações
Finais
Em observação do Decreto-Lei 543/80 de 7 de 
novembro, informamos que não existem dívidas em 
mora ao Sector Público Estatal; de igual forma, e de 
acordo com o Artigo 210º do Decreto-Lei 110/2009 
de 16 setembro, informamos que não se registam 
quaisquer dívidas vencidas a favor da segurança 
social.
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Publicações Obrigatórias



Somewhere over the rainbow, way up high.
And the dreams that you dream of,  

once in a lullaby.
Eva Cassidy
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Publicações
Obrigatórias
Percentagem de Participação Social

Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A. – 100% 

07. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Posição acionista e obrigacionista dos membros 
dos Órgãos Sociais

Acionistas /  

Obrigacionistas
Título

Nº de títulos à data de: Transações em 2017

31 dez. 17 31 dez. 16
Adquiridas/

Atribuidas
Alienadas

Preço

Unitário €
Data

Filip André Lodewijk Coremans Ações Ageas 3.610 3.610 1.600 36,422 2 abr. 17

Ageas Restricted  Share Units 2014 (Exp. 2017) 0 800 1.600 na 1 abr. 17

Ageas Options SOP 2007 (EP 28,62, Exp.2017) 0 4.778 0 4.778 Caducou 2 abr. 17

Ageas Options SOP 2008 (EP 16,46, Exp. 2018) 4.000 4.000

Ageas LTI - Incentive 2015 (Exp. 2019) 11.149 11.149

António Cano Y Bosque Ações Ageas 7.476 5.244 2.140 35,608 3 jul. 17

Ageas LTI - Incentive 2013 (Exp. 2017) 4.684 4.372 na 30 jun. 17

Ageas LTI - Incentive 2015 (Exp. 2019) 8.230 8.230

Barry Duncan Smith Ações Ageas 9.296 6.296 2.660 35,608 3 jul. 17

Ageas LTI - Incentive 2013 (Exp. 2017) 0 6.049 5.660 na 30 jun. 17

Ageas LTI - Incentive 2015 (Exp. 2019) 7.125 7.125

Stefan Georges Leon Braekeveldt Ações Ageas 5.200 2.166 35,608 3 jul. 17

Ageas LTI - Incentive 2013 (Exp. 2017) 5.072 4.425 na 30 jun. 17

Ageas LTI - Incentive 2015 (Exp. 2019) 7.652

Anne Van den Bergh Ações Ageas 0 0 400 36,422 2 abr. 17

Ageas Restricted Share Units 2014 (Exp. 2017) 0 200 400 na 1 abr. 17

Ageas Restricted Share Units 2015 (Exp. 2018) 220 220

Ageas Performance Share Units 2016 (Exp. 2019) 175 175

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 180 0

Carel Frits Oosterloo Ações Ageas 0 0 800 36,422 2 abr. 17

Ageas Restricted Share Units 2014 (Exp. 2017) 0 400 800 na 1 abr. 17

Ageas Restricted Share Units 2015 (Exp. 2018) 880 880

Ageas Performance Share Units 2016 (Exp. 2019) 700 700

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 720 0

Eduardo Manuel Carmona e 
Silva Consiglieri Pedroso

Ageas Performance Share Units 2016 (Exp. 2019) 175 175

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 720 0

José António Soares Augusto 
Gomes

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020)
720 0

Nelson Ricardo Bessa Machado Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 720 0

Maria Rosa Almas Rodrigues Ações BCP 6.000 375

5.625 0,094 2 fev. 17
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Conselho de Administração

Antonio Cano Y Bosque

Filip André Lodewijk Coremans

Barry Duncan Smith

Richard David Jackson

Stefan Georges Leon Braekeveldt

José António Soares Augusto Gomes

Annetje Van den Bergh

Carel Frits Oosterloo

Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri 
Pedroso

Nelson Ricardo Bessa Machado

Christophe Ghislain Vandeweghe
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I close my eyes and I just see pretty colors.
Frank Sinatra
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Valores em euros

Balanço Notas 2017 2016

Ativo não corrente

Participações financeiras 4 836.142.640 844.921.640

836.142.640 844.921.640

Ativo corrente

Acionistas/sócios 10 84.526.113 96.648

Outras contas a receber 5 3.123.000 13.719.000

Estado e outros entes públicos 8 21.711.025 -

Caixa e depósitos bancários 6 54.948.121 25.525.688

164.308.259 39.341.336

Total do Ativo 1.000.45  0.899 884.262.976

Capital Próprio e Passivo

Capital próprio

Capital realizado 1.570.000 1.570.000

Prémios de emissão 857.652.709 882.652.709

Reservas legais 49 -

Resultados transitados 911 -

Resultado liquido do exercício 76.846.192 960

Total do capital próprio 7 936.069.861 884.223.669

Passivo corrente

Estado e outros entes públicos 8 11.411 20.856

Acionistas/sócios 10 3.157.327 1

Financiamentos obtidos 10 61.200.000 -

Outras contas a pagar 9 12.300 18.450

Total do passivo 64.381.038 39.307

Total do Capital Próprio e Passivo 1.000.450.899 884.262.976

Valores em euros

Rendimentos e Gastos Notas 2017 2016

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 10 86.843.650 -

Vendas e serviços prestados 10 47.500 78.596

Fornecimentos e serviços externos 1 (34.915) (35.675)

Gastos com o pessoal 2 (17.286) (9.705)

Imparidade de investimentos 4 (10.000.000) -

Outros rendimentos e ganhos 52.214 -

Outros gastos e perdas e juros e gastos similares obtidos 3 (3.201.603) (31.966)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 73.689.560 1.250

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 73.689.560 1.250

Juros e gastos similares obtidos 3 3.157.370 -

Resultado antes de impostos 76.846.930 1.250

Imposto sobre o rendimento do exercício 8 (738) (290)

Resultado líquido do exercício 76.846.192 960

Valores em euros

Demonstração do rendimento integral 2017 2016

Itens que poderão ser reclassifcados para resultados

Aumento de capital - 1.520.000 

Variação no Prémios de emissão (25.000.000) 882.652.709

Total do outro rendimento integral (25.000.000) 884.172.709

Resultado líquido do exercício 76.846.192 960

Total de rendimento integral do ano 51.846.192 884.173.669
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Valores em euros

Demonstração das alterações 
no capital próprio

Capital
Ajustamentos 

em ativos 
financeiros

Outras 
variações 
no capital 
próprio

Reserva 
Legal

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido

Total do 
capital 
próprio

Saldos em 31 de dezembro de 2015 50.000 - - - - - 50.000 

Aumento de capital 1.520.000 - - - - - 1.520.000 

Prémios de emissão - - 882.652.709 - - - 882.652.709 

Resultado líquido do exercício - - - - - 960 960 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.570.000 - 882.652.709 - - 960 884.223.669 

Transferência de reservas - - 49 911 (960) -

Aumento capital por incorporação de 

prémio de emissão
25.000.000 - (25.000.000) - - - -

Redução Capital (25.000.000) - - - - - (25.000.000)

Distribuição de dividendos - - - - - - -

Resultado líquido do exercício - - - - - 76.846.192 76.846.192 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.570.000 - 857.652.709 49 911 76.846.192 936.069.861 

Valores em euros

Demonstração dos fluxos de caixa 2017 2016

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Resultado líquido do exercício 76.846.192 960

Ajustamentos por:

Variação nos impostos ativos / passivos (21.720.470) 20.856

Variações nos ativos e passivos operacionais

Devedores diversos (73.833.465) (13.815.648)

Credores diversos 3.151.176 18.451

Financiamentos obtidos 61.200.000 -

45.643.433 (13.775.381)

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Variações nos ativos financeiros disponíveis para venda

Variações nas participações financeiras 8.779.000 (844.921.640)

8.779.000 (844.921.640)

Fluxos de caixa de atividades de financiamento

Aumento/(diminuição) de capital (25.000.000) 884.172.709

(25.000.000) 884.172.709

Variação líquida em caixa e equivalentes 29.422.433 25.475.688

Caixa e equivalentes no início do período 25.525.688 50.000

Caixa e equivalentes no final do período 54.948.121 25.525.688
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Color me, with shades full of passion.
Mick Ronson 
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Notas Explicativas
Notas explicativas às demonstrações financeiras

1. Políticas contabilísticas

a. Bases de apresentação

A AGEAS PORTUGAL HOLDINGS, S.G.P.S., S.A., 
(‘AGEAS PORTUGAL HOLDINGS’ ou ‘Sociedade’), 
com sede social na avenida Dr. Mário Soares, 
Tagus Park, Edifício 10, 2744-002 Porto Salvo, é 
uma sociedade privada, constituída em Portugal 
por escritura em 12 de outubro de 2015, sendo 
detida integralmente pelo Grupo Ageas, através da 
Ageas Insurance International, N.V., sediada em 
Archimedeslaan 6, 5835BA Ultrech, que prepara 
demonstrações financeiras consolidadas e publica 
na União Europeia. Estas Demonstrações Financei-
ras Consolidadas incluem as contas da Sociedade.

09. NOTAS EXPLICATIVAS

A Sociedade tem por objeto a gestão de partici-
pações sociais noutras sociedades, como forma 
indireta de exercício de atividades económicas. 
A sociedade pode ainda participar em agrupamen-
tos complementares de empresas e em agrupa-
mentos europeus de interesse económico. 

As demonstrações financeiras da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS agora apresentadas 
reportam-se ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017 e foram preparadas de acordo com os IFRS 
adotados pela União Europeia até 31 de dezembro 
de 2017.

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas 
pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) e as interpretações emitidas pelo Interna-
tional Financial Reporting Interpretation Committee 
(“IFRIC”), e pelos respetivos órgãos antecessores.

As demonstrações financeiras da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS agora apresentadas 
reportam-se ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017 e foram preparadas de acordo com os IFRS 
adotados pela União Europeia até 31 de dezembro 
de 2017.

Em 2017 a AGEAS PORTUGAL HOLDINGS adotou 
as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória 
para exercícios que se iniciaram a 1 de janeiro de 
2017, conforme referido na nota 13. As políticas 
contabilísticas abaixo descritas foram aplicadas de 
forma consistente para todos os períodos apresen-
tados nas demonstrações financeiras, com as alte-
rações resultantes desta adoção. 

As demonstrações financeiras apresentadas foram 
aprovadas na Reunião de Conselho de Administra-
ção do dia 26 de fevereiro de 2018. Estas demons-
trações financeiras estão pendentes de aprovação 
pela Assembleia Geral de Acionistas.

As demonstrações financeiras estão expressas em 
Euro. Estas foram preparadas de acordo com o 
princípio do custo histórico.

A preparação de demonstrações financeiras de 
acordo com os IFRS requer que o Conselho de 
Administração efetue julgamentos e estimativas 
e utilize pressupostos que afetam a aplicação 
das políticas contabilísticas e os montantes de 
proveitos, custos, ativos e passivos reportados. 
Estas estimativas e pressupostos são baseados na 
informação disponível mais recente, resultando da 
avaliação presente e esperada, dos futuros benefí-
cios e obrigações associados. 

Os resultados reais podem diferir destas estimati-
vas. As áreas que envolvem um maior nível de jul-
gamento ou complexidade ou onde são utilizados 
pressupostos e estimativas significativas na prepa-
ração das demonstrações financeiras encontram-
-se analisadas na nota II.2. 

b. Investimentos em subsidiárias

São classificadas como subsidiárias as empresas 
sobre as quais a AGEAS PORTUGAL HOLDINGS 
exerce controlo, que normalmente é presumido 
quando a AGEAS PORTUGAL HOLDINGS detém 
o poder de exercer a maioria dos direitos de voto. 
Poderá ainda existir controlo quando a AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS detém o poder, direta 
ou indiretamente, de gerir a política financeira e 
operacional de determinada empresa de forma a 
obter benefícios das suas atividades, mesmo que 
a percentagem que detém sobre os seus capitais 
próprios seja inferior a 50%.

As subsidiárias são mensuradas ao custo de 
aquisição, sujeitas a teste de imparidade, o valor 
recuperável dos investimentos em subsidiárias é 
avaliado sempre que existam indícios de impari-
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dade conforme requerido pela IAS 36. As perdas 
por imparidade são apuradas tendo por base a 
diferença entre o valor recuperável dos investimen-
tos em subsidiárias e o seu valor contabilístico. As 
perdas por imparidade identificadas são registadas 
por contrapartida de resultados, sendo subsequen-
temente revertidas por resultados caso se verifique 
uma redução do montante da perda estimada, num 
período posterior. 

O valor recuperável é determinado com base no 
maior valor, entre o valor em uso dos ativos e o 
justo valor deduzido dos custos de venda, sendo 
calculado com recurso a metodologias de avaliação, 
suportadas em técnicas de fluxos de caixa descon-
tados, considerando as condições de mercado, o 
valor temporal e os riscos de negócio

c. Ativos financeiros

Classificação

A AGEAS PORTUGAL HOLDINGS classifica os 
seus ativos financeiros no início da transação con-
siderando a intenção que lhes está subjacente, na 
categoria de 

• Ativo corrente - esta categoria inclui valores a 
receber relacionados com operações correntes.

Reconhecimento, mensuração inicial e desreco-
nhecimento

Aumentos e diminuições no ativo corrente são 
reconhecidos na data da negociação (“trade date”), 
ou seja, na data em que a AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS se compromete a adquirir ou alienar o 
ativo. Estes ativos são inicialmente reconhecidos ao 
seu justo valor adicionado dos custos de transação.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando: 
(i) expiram os direitos contratuais de recebimento 
dos seus fluxos de caixa, (ii) se tenha transferido 
substancialmente todos os riscos e benefícios asso-
ciados à sua detenção, ou (iii) ainda que retenha 
alguns mas não substancialmente todos os riscos 
e benefícios associados à sua detenção, se tenha 
transferido o controlo sobre estes ativos.

Mensuração subsequente

Os ativos correntes são posteriormente valorizados 
ao custo amortizado, com base no método da taxa 
de juro efetiva.

d. Caixa e depósitos bancários

e. Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são apresentados no 
balanço pelo seu valor líquido quando existe a pos-
sibilidade legal de compensar os montantes reco-
nhecidos e exista a intenção de os liquidar pelo seu 
valor líquido ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente.

f. Passivos financeiros

Um instrumento é classificado como passivo finan-
ceiro quando existe uma obrigação contratual de a 
sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de 
dinheiro ou de outro ativo financeiro, independente-
mente da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados incluem for-
necedores, empréstimos e outras contas a pagar. 
Estes passivos financeiros são registados (1) ini-
cialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos 
de transação incorridos e (2) subsequentemente 
ao custo amortizado, com base no método da taxa 
efetiva.

A Sociedade procede ao desreconhecimento de 
passivos financeiros quando estes são liquidados, 
cancelados ou extintos.

g. Operações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira são converti-
das à taxa de câmbio em vigor na data da transação. 
Os ativos e passivos monetários expressos em 
moeda estrangeira são convertidos para Euro à 
taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As 
diferenças cambiais resultantes desta conversão 
são reconhecidas em resultados.

Os ativos e passivos não monetários registados 
ao custo histórico, expressos em moeda estran-
geira, são convertidos à taxa de câmbio na data da 
transação.

h. Impostos sobre lucros

Os impostos sobre lucros resultam do imposto 
corrente e do imposto diferido. Os impostos sobre 
lucros são reconhecidos em resultados, exceto 
quando estão relacionados com itens que são reco-
nhecidos diretamente nos capitais próprios, caso 
em que serão também registados por contrapartida 
em capitais próprios. Os impostos correntes são 
apurados de acordo com as regras fiscais em vigor 
e utilizando a taxa de imposto aprovada. 

Os impostos diferidos são calculados, de acordo 
com o método do passivo com base no balanço, 
sobre as diferenças temporárias entre os valores 
contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base 
fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas 
ou substancialmente aprovadas à data de balanço 
em cada jurisdição e que se espera virem a ser 
aplicadas quando as diferenças temporárias se 
reverterem.

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos 
para todas as diferenças temporárias. Os impostos 
diferidos ativos são reconhecidos apenas na 
medida em que seja expectável que existam lucros 
tributáveis no futuro capazes de absorver as dife-
renças temporárias dedutíveis (incluindo prejuízos 
fiscais reportáveis).

i. Provisões

São reconhecidas provisões quando (1) existe uma 
obrigação presente, legal ou construtiva, (2) seja 
provável que o seu pagamento venha a ser exigido 
e (3) quando possa ser feita uma estimativa fiável 
do valor dessa obrigação.

As provisões são desreconhecidas através da sua 
utilização, para as obrigações para as quais foram 
inicialmente constituídas.

j. Reconhecimento de rendimentos de 
serviços

Os rendimentos de serviços são reconhecidos da 
seguinte forma:

 - Os rendimentos de serviços obtidos à 
medida que os serviços são prestados são 
reconhecidos em resultados no período a que 
se referem;

 - Os rendimentos de serviços que são uma 
parte integrante da taxa de juro efetiva de 
um instrumento financeiro são registados em 
resultados pelo método da taxa de juro efetiva.

k. Reconhecimento de juros

Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados 
os fluxos de caixa futuros considerando todos os 
termos contratuais do instrumento financeiro (por 
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exemplo opções de pagamento antecipado), não 
considerando, no entanto, eventuais perdas de 
crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que 
sejam parte integrante da taxa de juro efetiva, custos 
de transação e todos os prémios e descontos dire-
tamente relacionados com a transação.

l. Dividendos

Os rendimentos de instrumentos de capital (divi-
dendos) são reconhecidos quando recebidos. Os 
dividendos distribuídos são reconhecidos quando 
declarados.

2. Principais estimativas e 
julgamentos utilizados na 
aplicação das políticas 
contabilísticas

Os IFRS estabelecem uma série de tratamen-
tos contabilísticos e requerem que o Conselho de 
Administração efetue julgamentos e faça estima-
tivas necessárias de forma a decidir qual o trata-
mento contabilístico mais adequado. As principais 
estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados 
na aplicação dos princípios contabilísticos pela 
AGEAS PORTUGAL HOLDINGS são discutidos 
nesta nota com o objetivo de melhorar o entendi-
mento de como a sua aplicação afeta os resultados 
reportados da Sociedade e a sua divulgação. Uma 
descrição alargada das principais políticas contabi-
lísticas utilizadas é apresentada na anterior nota II.1 
às demonstrações financeiras.

Considerando que em muitas situações existem 
alternativas ao tratamento contabilístico adotado 
pelo Conselho de Administração, os resultados 
reportados poderiam ser diferentes caso um tra-
tamento diferente fosse escolhido. O Conselho 

de Administração considera que as escolhas 
efetuadas são apropriadas e que as demonstra-
ções financeiras apresentam de forma adequada 
a posição financeira da Sociedade e o resultado 
das suas operações em todos os aspetos material-
mente relevantes.

Os resultados das alternativas analisadas de 
seguida são apresentados apenas para um melhor 
entendimento das demonstrações financeiras e 
não têm intenção de sugerir que outras alternativas 
ou estimativas possam ser mais apropriadas.

Valorização de investimentos em subsidiárias

A AGEAS PORTUGAL HOLDINGS efetua o cálculo 
do valor recuperável dos investimentos em subsi-
diárias, tendo por base a estimativa do valor atual 
dos cash flows esperados associados a cada ativo.

Metodologias alternativas e a utilização de diferen-
tes pressupostos e estimativas, poderão resultar 
num valor recuperável diferente com o consequente 
impacto nos resultados da Sociedade.

Impostos sobre os lucros

A AGEAS PORTUGAL HOLDINGS encontra-se 
sujeita ao pagamento de impostos sobre lucros. 
A determinação do montante global de impostos 
sobre os lucros requer determinadas interpreta-
ções e estimativas. Existem diversas transações e 
cálculos para os quais a determinação do valor final 
de imposto a pagar é incerto durante o ciclo normal 
de negócios. Outras interpretações e estimativas 
poderiam resultar num nível diferente de impostos 
sobre os lucros, correntes e diferidos, reconheci-
dos no período.

As Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever 
o cálculo da matéria coletável efetuado, durante 
um período de quatro ou seis anos, no caso de 
existirem prejuízos fiscais reportáveis. Desta 
forma, é possível que haja correções à matéria 
coletável, resultantes principalmente de diferenças 
na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é 
convicção do Conselho de Administração de que 
não haverá correções significativas aos impostos 
sobre lucros registados nas demonstrações finan-
ceiras.

3. Notas à demonstração dos 
resultados

Nota 1 – Fornecimentos e serviços externos

Os fornecimentos e serviços externos totalizam o 
montante de 34.915 euros (2016: 35.675 euros), 
sendo no essencial relativo a trabalhos especializa-
dos. Esta rubrica inclui o montante de 12.606 euros 
(2016: 6.150 euros) relativo a honorários incluindo 
IVA, faturados pela KPMG & Associados - SROC, 
S.A. por serviços de auditoria, e 20.211 euros 
(2016: 24.600 euros) de honorários a advogados em 
2017 e por honorários faturados pela sociedade de 
revisores oficiais de contas PKF em 2016, relativos 
serviços de prestados com, i) avaliação indepen-
dente das ações objeto de compra potestativa e 
ainda não controlada pelo grupo na sociedade 
Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. e 
ii) serviços com a avaliação das participações nas 
sociedades Ocidental – Companhia de Seguros, 

S.A., Médis, Companhia Portuguesa de Seguros 
de Saúde, S.A. e Millenniumbcp Ageas Grupo 
Segurador, S.G.P.S, S.A. que foram objeto de 
aquisição em dezembro de 2016.

Nota 2 – Gastos com pessoal

Os gastos com pessoal, no montante de 17.286 
euros (2016: 9.705 euros), respeitam a remunera-
ções pagas ao Conselho Fiscal e à realização de 
uma Assembleia Geral.

Nota 3 – Outros gastos e perdas e juros e gastos 
similares obtidos

Em 2017, o saldo de 3.201.603 euros diz respeito, 
essencialmente, a juros suportados no montante 
de 3.157.325 euros relativos ao empréstimo subor-
dinado obtido a 5 de dezembro de 2014, conforme 
mencionado na nota 10 - Transações com partes 
relacionadas. Em 2016, o saldo desta rubrica 
respeita no essencial a juros negativos debitados 
pelo banco ABN Ambro, relativos à conta de 
depósitos à ordem nesta entidade.

O saldo de 3.157.370 euros respeita na sua maioria 
a juros recebidos no montante de 3.157.325 euros 
relativo ao empréstimo subordinado concedido à 
Millenniumbcp Ageas a 5 de dezembro de 2014, 
como mencionado acima.
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4. Notas ao balanço 

Nota 4 – Participações financeiras

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as 
empresas subsidiárias e empreendimentos 
conjuntos da AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS, eram as seguintes:

Euro

Subsidiárias Sede
Atividade

Económica

Capital

(Euro)

% 

do Grupo

2017

% 

do Grupo

2016

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A Porto Seguros 36.870.805 100 100

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A Lisboa Seguros Vida 10.000.000 100 100

Ageas - Centro de Serviço a Clientes, A.C.E Lisboa ACE - 100 100

Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. Oeiras Seguros 12.000.000 100 100

Ocidental – Companhia Portuguesa  de Seguros, S.A. Oeiras Seguros 12.500.000 100 100

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A Oeiras Gestão de participações sociais 775.002.375 51 51

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. Oeiras Seguros 22.375.000 51 51

Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Oeiras Seguros 1.200.000 51 51

Farminsurance-Solução de serviços para proteção da saúde Lisboa Serviços de Saúde 50.000 50 -

O valor das participações financeiras 
da AGEAS PORTUGAL HOLDINGS nas 
suas subsidiárias e empreendimentos 
conjuntos são analisadas como segue:

Euro

Subsidiárias 2017 2016

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A 103.732.400 112.536.400

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A 132.212.531 132.212.531

Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. 81.464.142 81.464.142

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 77.754.208 77.754.208

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A 440.954.359 440.954.359

Farminsurance-Solução de serviços para proteção da saúde 25.000 -

No decurso do segundo semestre de 2015, foi 
anunciada pelo Grupo AXA a intenção de venda 
das operações de seguros detidas e localizadas 
em Portugal, incluindo a totalidade da participação 
na seguradora do ramo Não Vida AXA Portugal 
– Companhia de Seguros, S.A. e na seguradora 
do ramo Vida  AXA Portugal – Companhia de 
Seguros de Vida, S.A., e ainda da estrutura local 
que comercializava seguro direto, a AXA Global 
Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Sucursal 
em Portugal (‘Direct’). De realçar que a afetação do 
património desta sucursal passou por uma prévia 
integração na seguradora do ramo Não Vida, 
através da transmissão da carteira e da transferên-
cia de estabelecimento, incluindo todos os bens e 
direitos que impendiam sobre a sucursal.

Com data de 1 de abril de 2016, a AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS adquiriu as participa-
ções nas empresas atrás indicadas, cuja transação 
esteve sujeita aos condicionalismos legalmente 
aplicáveis, que obrigaram à informação e consulta 
de representantes de trabalhadores e à aprovação 
das entidades regulatórias, tendo sido o processo 
concluído ainda no primeiro trimestre de 2016.

Fruto desta aquisição estas entidades sofreram 
algumas alterações estatutárias durante o ano de 
2016. 

Assinala-se a evidente alteração de denomina-
ção passando a denominação da AXA Portugal – 
Companhia de Seguros, S.A. para Ageas Portugal 
– Companhia de Seguros, S.A. (‘Ageas Seguros’) 
e da AXA Portugal – Companhia de Seguros de 
Vida, S.A. para Ageas Portugal – Companhia de 
Seguros de Vida, S.A. (‘Ageas Vida’).

A 1 de abril de 2016, a Ageas Vida passou a ser 
integralmente detida pela AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS. Quanto à Ageas Seguros, esta posição 
como única acionista só foi alcançada em agosto 

de 2016, porquanto nos meses de julho e agosto foi 
levado a cabo um processo de aquisição potesta-
tiva das participações minoritárias remanescentes 
no capital social da Companhia, e apenas findo o 
mesmo a AGEAS PORTUGAL HOLDINGS veio 
consolidar a posição de acionista único da Ageas 
Seguros.

Adicionalmente, o Grupo Ageas, através da sua 
participada Ageas Insurance International procedeu 
também ainda no ano de 2016 à concentração de 
todas as suas participadas no mercado Português, 
na AGEAS PORTUGAL HOLDINGS sociedade 
que detém a 100%.   

Neste âmbito, em 23 de dezembro de 2016, através 
de um aumento de capital em espécie, com um 
valor total de 600.172.709 euros conforme descrito 
na nota 7, a AGEAS PORTUGAL HOLDINGS 
adquiriu as participações na Millenniumbcp Ageas 
Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A., Ocidental – 
Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis 
– Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, 
S.A. Uma vez que se tratou de uma transação 
“under common control”, estas participações foram 
registadas pelo valor contabilístico que as mesmas 
tinham no balanço consolidado da Ageas Insurance 
International.

De acordo com a política contabilística descrita na 
nota II.1 b), em 2017 a Sociedade efetuou testes 
de imparidade relativamente aos investimentos 
na Ageas Vida e Ageas Seguros. Os testes foram 
efetuados com base no modelo de dividendos des-
contados. O montante de dividendos esperados 
decorre de business plans a 10 anos prepara-
dos com base nos orçamentos aprovados pelo 
Conselho de Administração para o período de 
2018-2020 e consideram uma taxa de crescimento 
no longo prazo de 2%. Os fluxos de caixa futuros 
estimados foram calculados com base no excesso 
sobre o target de solvência de 120%. O valor 
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atual destes fluxos de caixa futuros estimados foi 
calculado utilizando taxa de desconto de 9,5% para 
o ramo não vida e 10% para o ramo vida. Como 
resultado do teste, foi registada uma imparidade de 
10.000.000 euros relativamente ao investimento na 
Ageas Seguros.

Os exercícios de avaliação, bem como a impari-
dade registada, têm como pressuposto de base 
a capacidade das Companhias concretizarem 
os seus planos de negócio nos prazos previstos, 
o que depende também da atual conjuntura eco-
nómico-financeira e da envolvente macroeconó-
mica. Desvios às projeções efetuadas poderão ter 
impacto no montante da imparidade agora deter-
minada.

Em março de 2017 teve lugar um aumento de 
capital, por incorporação de parte do prémio de 
emissão, e subsequente redução do capital social, 
para libertação do excesso de capital, no montante 
de 25.000.000 euros.

Em março de 2017 foi feita uma atualização ao 
valor de aquisição da Ageas Portugal, Companhia 
de Seguros no valor de 1.196.000 euros decorrente 
do acordo de compra à AXA.

Por sua vez, em junho de 2017 celebrou-se um 
contrato de joint venture, dando lugar à Farminsu-
rance-Solução de serviços para proteção da saúde, 
contrato esse efetuado entre a Farminveste-Inves-
timentos, Participações (sociedade integrante do 
universo empresarial da ANF) e a Ageas Portugal 
Holdings. Esta última tem entre as sociedades 
que controla a Médis-Companhia Portuguesa de 
Seguros de Saúde, a qual prossegue o exercício da 
atividade seguradora e gere um sistema integrado 
de saúde. O controlo é de 50%/50%.

09. NOTAS EXPLICATIVAS

A sociedade tem por objeto o desenvolvimento de 
soluções e serviços inovadores que contribuem 
para i) o desenvolvimento e gestão de serviços 
acessórios da prestação de cuidados de saúde, ii) a 
promoção de estilos de vida saudáveis e o aumento 
das práticas de prevenção e iii) o apoio à gestão de 
carteiras de seguros e a mediação de seguros.

Em dezembro de 2017 houve a cessão da posição 
contratual de um empréstimo subordinado celebrado 
em 2014, no montante de 120 milhões de euros, 
da Ageas Insurance Internacional N.V. à Ageas 
Portugal Holding SGPS (51%) e do BCP Investment 
B.V. ao Banco Comercial Português (49%). Esse 
empréstimo foi concedido à Millenniumbcp Ageas 
Grupo Segurados SGPS S.A. O financiamento à 
Ageas Portugal Holding da sua quota-parte foi feito 
pela Ageas Insurance International N.V., fazendo 
esta a ponte entre as duas entidades.

Adicionalmente, foi obtido o Relatório de Revisor 
Oficial de Contas independente nos termos do 
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

A Sociedade encontra-se dispensada da apre-
sentação de contas consolidadas uma vez que é 
detida a 100% pela Ageas Insurance International, 
que prepara contas consolidadas de acordo com 
as Normas Internacionais de Relato Financeiro, 
procedendo à sua publicação na União Europeia. 
Como condição à dispensa de consolidação, as 
demonstrações financeiras consolidadas da Ageas 
Insurance International serão traduzidas para 
Português e publicadas no site da Sociedade.

Nota 5 – Outras contas a receber

O valor registado a receber no montante de 
3.123.000 euros (2016: 13.719.000 euros), corres-
ponde a valores a reembolsar pela AXA S.A., no 
âmbito da compra das participações das empresas 

do Grupo AXA em Portugal, ocorrida em abril de 
2016, conforme referido na nota 4.  

Nota 6 – Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo desta conta 
corresponde na totalidade a depósitos bancários.

Nota 7 – Capital, reservas e resultados transitados

Capital

Em 31 de dezembro de 2017, o capital da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS no montante de 1.570.000 
euros, encontra-se integralmente subscrito e 
realizado, sendo representado por 1.570.000 ações 
de valor nominal 1 Euro cada.

No ano de 2017, o capital social da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS foi aumentado conforme 
segue:

Euro

Data
Natureza das 

ações

Valor 

Nominal €

Nº de  

ações
Subscrição

C/ prémio de 

emissão em 

dinheiro

C/ prémio de 

emissão em 

espécie

Total do 

aumento
Var. Capital Total Capital

Total 

Prémios de 

emissão

13/10/15 Nominativas 1 50.000 Dinheiro 0 0 0 50.000 50.000 0

01/04/16 Nominativas 1 1.000.000 Dinheiro 199.000.000 0 199.000.000 1.000.000 1.050.000 199.000.000

29/06/16 Nominativas 1 420.000 Dinheiro 83.580.000 0 83.580.000 420.000 1.470.000 282.580.000

23/12/16 Nominativas 1 100.000 Espécie 0 600.072.709 600.072.709 100.000 1.570.000 882.652.709

31/03/17 Nominativas 5 5.000.000 Dinheiro -25.000.000 0 -25.000.000 25.000.000 26.570.000 857.652.709

31/03/17 Nominativas 5 5.000.000 Dinheiro 0 -25.000.000 1.570.000 857.652.709

Os acionistas da AGEAS PORTUGAL HOLDINGS, 
S.G.P.S., S.A. são como segue:

Nº Ações
% 

Participação

Ageas Insurance International, N.V. 1.570.000 100

Reservas legais

Em conformidade com o art.º 295 do Código 
das Sociedades Comerciais e de acordo com os 
estatutos da Sociedade, a reserva legal é obrigato-
riamente dotada com um mínimo de 5% dos resul-

tados anuais até à concorrência de um valor equi-
valente a 20% do seu capital social. Estas reservas 
não estão disponíveis para distribuição.

Em 2017 não houve distribuição de dividendos.

Nota 8 – Estado e outros entes públicos

A AGEAS PORTUGAL HOLDINGS determinou 
a carga fiscal do ano com base numa taxa de 
imposto de 22,5% (taxa nominal de 21% mais 1,5% 
de derrama municipal). 
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As declarações de autoliquidação da Sociedade 
ficam sujeitas a inspeção e eventual ajustamento 
pelas Autoridades Fiscais durante um período de 
quatro anos, o qual é alargado para cinco anos 
no caso de existirem prejuízos fiscais reportáveis. 
Assim, poderão vir a ter lugar eventuais liquida-
ções adicionais de impostos devido essencial-
mente a diferentes interpretações da legislação 
fiscal. No entanto, é convicção da Administração da 
Sociedade que não ocorrerão liquidações adicio-
nais de valor significativo no contexto das demons-
trações financeiras.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os saldos 
ativos e passivos relativos a impostos registados no 
Balanço da Sociedade são analisados como segue:

Euro

2017 2016

Ativos por impostos correntes 21.711.025 -

Ativos por impostos 21.711.025 -

Passivos por impostos correntes 11.411 20.856

Passivos por impostos 11.411 20.856

A rúbrica do ativo corrente, Estado e outros entes 
públicos, que evidencia um valor de 21.711.025 
euros, respeita a retenções na fonte efetuadas à   
APH por algumas das suas participadas, relativas 
ao pagamento de dividendos do ano de 2016. Nos 
termos da legislação em vigor, Código do IRC, 
apenas existe dispensa de retenção na fonte em IRC 
nos dividendos colocados à disposição dos acio-
nistas, desde que a participação no capital tenha 

permanecido na titularidade da mesma entidade, 
de modo ininterrupto durante o ano anterior à data 
da sua colocação à disposição.   

Com relação ao imposto corrente sobre o rendi-
mento registado nos resultados de 2017 e 2016, a 
reconciliação da taxa de imposto é analisada como 
segue:

Euro

2017 2016

Ativos por impostos correntes 21.711.025 -

Ativos por impostos 21.711.025 -

Passivos por impostos correntes 11.411 20.856

Passivos por impostos 11.411 20.856

Passivos por impostos 11.411 20.856

Outras diferenças permanentes - (9)

(738) (290)

Nota 9 – Outras contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2017, o valor de 12.300 
euros (2016: 18.450 euros) respeita ao acréscimo 
de custos relacionados com honorários, incluindo 
IVA, a faturar pela KPMG & Associados  - SROC, 
S.A., por serviços de auditoria (2016: 6.150 euros).

Nota 10 – Transações com partes relacionadas

Euro

Balanço Grupo Ageas Mbcp Ageas Médis
Ocidental 

Seguros

Ageas 

Portugal 

Vida

Ageas 

Portugal 

Não Vida

Farminsurance Total

Participações financeiras - 440.954.359 81.464.142 77.754.208 132.212.531 103.732.400 25.000 836.142.640 

Acionistas - - 11.325.000 10.232.738 1.500.000 - - 23.057.738 

Empréstimos concedidos - 61.409.950 - - - - - 61.409.950 

Outros Ativos - 30.448 5.625 5.369 9.129 7.853 - 58.424 

Caixa e depósitos bancários - - - - - - - -

Total ativo - 502.394.757 92.794.767 87.992.315 133.721.660 103.740.253 25.000 920.668.752 

Empréstimos obtidos 64.357.326 - - - - - - 64.357.326 

Total passivo 64.357.326 - - - - - - 64.357.326 

Líquido ativo/(passivo) 2017 (64.357.326) 502.394.757 92.794.767 87.992.315 133.721.660 103.740.253 25.000 856.311.426 

Euro

Demonstração de resultados Grupo Ageas Mbcp Ageas Médis
Ocidental 

Seguros

Ageas 

Portugal 

Vida

Ageas 

Portugal 

Não Vida

Farminsurance Total

Dividendos - 56.100.000 15.100.000 13.643.650 2.000.000 - - 86.843.650 

Prestações de Serviços - 24.755 4.573 4.365 7.422 6.385 - 47.500 

Juros de empréstimos - 3.157.325 - - - - - 3.157.325 

Total rendimentos - 59.282.080 15.104.573 13.648.015 2.007.422 6.385 - 90.048.475 

Juros de empréstimos obtidos (3.157.325) - - - (3.157.325)

Total gastos (3.157.325) - - - - - - (3.157.325)

Líquido rendimentos/(gastos) 

2017
(3.157.325) 59.282.080 15.104.573 13.648.015 2.007.422 6.385 - 86.891.150 

Euro

Balanço Grupo Ageas Mbcp Ageas Médis
Ocidental 

Seguros

Ageas 

Portugal 

Vida

Ageas 

Portugal 

Não  Vida

Farminsurance Total

Dividendos pagos (56.100.000) - - - - - - (56.100.000)

Variação Capital Próprio 2017 (56.100.000) - - - - - - (56.100.000)
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As transações com partes relacionadas foram 
efetuadas em termos equivalentes aos que preva-
lecem no mercado para transações similares.

No contexto das medidas de gestão de capital 
implementadas no exercício de 2014, a Millennium-
bcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S, S.A. contraiu 
um empréstimo subordinado dos seus acionistas 
(Ageas Insurance International, N.V., com 51% 
do capital e BCP Investment, B.V., com 49% do 
capital) no montante de 120.000.000 euros, for-
malizado através de um contrato celebrado em 5 
de dezembro 2014. Este empréstimo, sem matu-
ridade, estabelece uma remuneração de 4,75% 
durante os primeiros 5 anos, substituída pela 
“Euribor + 6 meses, acrescida de 475 pb” nos 
períodos seguintes. De referir que este montante de 
120.000.0000 euros foi, na mesma data, concedido 
na forma de empréstimo subordinado à subsidiá-
ria Ocidental Vida, cujo respetivo contrato prevê as 
mesmas cláusulas relativas a maturidade e remu-
neração. 

Em novembro de 2017 houve a cessão da posição 
contratual do empréstimo subordinado celebrado 
em 2014 no montante de 120 milhões de euros, 
da Ageas Insurance International N.V. à Ageas 
Portugal Holdings S.G.P.S. (51%) e do BCP Invest-
ment B.V. ao Banco Comercial Português (49%). 
Esse empréstimo foi concedido à Millenniumbcp 
Ageas Grupo Segurados SGPS S.A. O financia-
mento à Ageas Portugal Holdings da sua quota-
-parte foi feito pela Ageas Insurance International 
N.V., fazendo esta a ponte entre as duas entidades.

Nota 11 – Justo valor

O justo valor é baseado em valores de mercado, 
quando disponíveis. No caso de estes não estarem 
disponíveis, o justo valor é estimado através de 
modelos numéricos, baseados em técnicas de 
desconto de cash flows. Nesta base, o justo valor 
estimado é influenciado por pressupostos usados 
nesses modelos de valorização, que necessa-
riamente incorporam algum nível de incerteza, e 
refletem exclusivamente o valor atribuído aos dife-
rentes instrumentos financeiros.

Os principais métodos e pressupostos utilizados na 
determinação do justo valor de ativos e passivos da 
Sociedade são os seguintes:

Caixa e Depósitos bancários

Tendo em conta que se tratam normalmente de 
ativos de curto prazo, o saldo de balanço é uma 
estimativa razoável do seu justo valor.

Devedores, Credores e Outras contas a receber e 
a pagar

Tendo em conta que se tratam normalmente de 
ativos e passivos de curto prazo, o saldo de balanço 
é uma estimativa razoável do seu justo valor.

Os ativos e passivos financeiros da Sociedade 
registados ao custo amortizado são como segue:

Euro

2017 2016

Ativos e passivos financeiros ao custo amortizado Níveis Justo Valor Valor Balanço Justo Valor Valor Balanço

Caixa e depósitos bancários   1 54.948.121 54.948.121 25.525.688 25.525.688

Outros ativos financeiros ao custo amortizado   3 87.649.113 87.649.113 13.815.648 13.815.648

 142.597.234 142.597.234 39.341.336 39.341.336

Outros passivos financeiros ao custo amortizado 3 64.369.627 64.369.627 18.451 18.451

64.369.627 64.369.627 18.451 18.451

De acordo com o IFRS 13, os ativos e passivos 
financeiros podem estar valorizados ao justo valor 
de acordo com um dos seguintes níveis:

• Nível 1 – valorizados de acordo com valores 
obtidos em mercados cotados ou fornecidos por 
“providers”;

• Nível 2 – valorizados com modelos de 
avaliação, suportados por variáveis de mercado 
observáveis;

• Nível 3 – valorizados com modelos de 
avaliação, cujas variáveis não são passíveis de 
ser suportadas por evidência de mercado, tendo 
estas um peso significativo na valorização obtida.

Nota 12 – Gestão de riscos

A AGEAS PORTUGAL HOLDINGS dedica-se à 
gestão de participações sociais noutras socieda-
des, como forma indireta de exercício de atividades 
económicas, e assumir riscos é intrínseco à forma 
como a empresa cria valor para os seus acionistas 
e participadas. O seu objetivo é, por conseguinte, 
assegurar que os riscos inerentes à sua atividade 
possam ser identificados e geridos de uma forma 
eficaz, dentro de um sistema de gestão de risco 
devidamente implementado. A AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS assume que uma boa gestão de risco 
é a chave para garantir um crescimento rentável e 
sustentável e, consequentemente, que é uma com-
petência nuclear.

Modelo de Governo do Risco

Dentro do modelo de governo da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS está implementada uma 
estrutura organizacional de gestão de risco, que 
interage ativamente com a estrutura de gestão de 
risco do Grupo Ageas.

A gestão de risco na AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS está suportada num processo com 
princípios de orientação e num quadro robusto 
e formalizado. O sistema de Gestão de Risco é 
definido através de um conjunto de regulamentos, 
normas de conduta, limites e padrões mínimos de 
aceitação de riscos pré-identificados.

A função de gestão de risco na AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS está centralizada no Chief Financial 
Officer (CFO).

Taxonomia de Risco

Para garantir uma abordagem coerente e abran-
gente visando a identificação, avaliação, moni-
torização e reporte de riscos, dentro da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS a identificação dos riscos 
é realizada através da estrutura da taxonomia 
definida no regulamento da Taxonomia de Risco.

Para a AGEAS PORTUGAL HOLDINGS os Riscos 
Financeiros e Outros Riscos são os que lhe estão 
inteiramente ligados:

Taxonomia de Risco

Financiero Outros

Os riscos financeiros são quantificados dentro 
dos requisitos do Pilar I Solvência II e os Outros 
riscos são quantificados sob os requisitos do Pilar 
II Solvência II.

Todos os riscos são geridos por via de um dos 
processos chave: o Key Risk Reporting (KRR). 
O KRR é um processo que contribui para a elabora-
ção e implementação da resposta adequada a nível 
estratégico. O Key Risk Reporting é o resultado do 
processo de identificação e avaliação dos princi-
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pais riscos que podem impactar negativamente na 
realização dos objetivos estratégicos da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS.

Riscos Financeiros

Modelo de Governo dos Riscos Financeiros

O Risco Financeiro decorre do risco de perda, 
quer de alterações adversas das flutuações no 
nível e na volatilidade dos preços de mercado dos 
ativos, passivos e outros instrumentos financeiros, 
denominados Riscos de Mercado ou de eventuais 
perdas devido ao comportamento inesperado de 
devedores ou contrapartes de ativos de investimen-
tos denominado Risco de Incumprimento.

O modelo de governo relacionado com os Riscos 
Financeiros na AGEAS PORTUGAL HOLDINGS 
está claramente definido e pode ser resumido da 
seguinte forma:

• O Conselho de Administração da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS aprova a Estratégia de 
Investimento;

• As decisões de investimento na AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS são da responsabi-
lidade do Chief Financial Officer e do Depar-
tamento de Investimentos. Para além disso, o 
Chief Financial Officer tem responsabilidades 
na gestão dos riscos financeiros, as quais são 
delegadas no Comité de Risco e no Comité de 
Investimentos (CI);

• O Departamento de Gestão de Riscos e 
Atuariado:

 - É responsável pela Strategic Asset Alloca-
tion (SAA), bem como pelo relatório sobre a 
exposição de riscos financeiros da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS;

 - Propõe novas estratégias de investimento 
(resultado da SAA) e fornece informações 
relacionadas ao Comité de Risco e ao Chief 
Financial Officer;

 - Reporta sobre a adesão à Estratégia de 
Investimento e regulamentos relevantes;

 - Apoia medidas (incluindo a mitigação do 
risco) executadas sempre que necessário, 
especialmente para evitar ou corrigir os limites 
definidos – Apetite ao Risco;

• A Função de Investimentos:

 - Desenvolve a Gestão Operacional de 
Investimentos;

 - Desenvolve a estratégia de investimento 
(alocação estratégica) em conformidade com 
as restrições de risco e a SAA. Caso a respon-
sabilidade seja delegada a um gestor externo 
de ativos (F&C Portugal), a função de Inves-
timentos fornece uma orientação clara aos 
gestores de ativos, monitorizando a relação 
com o F&C Portugal, as suas decisões e 
ações, por forma a maximizar o retorno;

 - Informar sobre a exposição aos limites 
definidos pelo CI/Comité de Risco ou por 
supervisores locais.

• O Comité de Risco:

 - É responsável pela recomendação dos 
limites de risco, monitorizando o seu cumpri-
mento.

• O Risk Officer tem como principais funções:

 - Propor os limites do apetite ao risco, bem 
como as restrições aos riscos agregados;

 - Emitir parecer sobre a adequação dos regu-
lamentos de risco;

 - Integrar os Comité de Risco/Comité de 
Investimentos;

 - Dar parecer sobre a estratégia global 
anterior à aprovação pela Comissão Executiva 
e Conselho de Administração.

A Gestão de Riscos Financeiros na AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS é construída em torno de 
quatro elementos principais:

Limites
de Risco

Apetite 
ao Risco

Desvio aos 
Limites

Definidos 

Ajustamentos
da estratégia

de investimento

Estratégia de 
Alocação de 

Ativos

Gestão dos Riscos Financeiros

Os Riscos Financeiros, de acordo com a Taxonomia 
de Risco da AGEAS PORTUGAL HOLDINGS 
estão divididos nas seguintes categorias:

Taxonomia de Risco

Financeiros Outros

Mercado Incumprimento

Risco de Incumprimento

O Risco de Incumprimento reflete possíveis perdas 
decorrentes da incapacidade de uma contraparte 
e/ou devedores cumprirem os termos acordados. 
O âmbito da definição deste risco inclui o incum-
primento em ativos de investimento (obrigações, 
ações, etc.).

Tendo em conta a possibilidade de sobreposição 
entre o Risco de Spread e do Risco de Incum-
primento, a Taxonomia de Risco da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS foi elaborada por forma a 
assegurar que todos os riscos relacionados com o 
crédito estão identificados e cobertos por um dos 
tipos de risco referidos, não havendo lugar à dupla 
contabilização.

Riscos de Mercado

Os ativos e passivos da AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS são geridos com o objetivo de 
maximizar valor para o acionista, proporcionar 
um crescimento sólido, melhorar a rentabilidade, 
cumprir com as necessidades do cliente e proteger 
a AGEAS PORTUGAL HOLDINGS contra qualquer 
consequência financeira decorrente de alterações 
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nas taxas de juro, câmbio, spreads, ações, etc. 
O risco de perda ou de provocar alteração da 
situação financeira resultante, direta ou indireta-
mente, de flutuações no nível e na volatilidade dos 
preços no mercado de ativos, passivos e instrumen-
tos financeiros, é definido na AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS como Risco de Mercado.

A diversificação é uma das ações de mitigação 
utilizada pela AGEAS PORTUGAL HOLDINGS 
para reduzir o risco de mercado, e, por conse-
guinte, são realizadas monitorizações à carteira 
de títulos de investimento no âmbito das classifica-
ções, indústrias, mercados e países.

Enquanto parte do Risco de Mercado, o Risco de 
Câmbio surge de alterações no nível ou na volatili-
dade das taxas de câmbio da moeda (Euro) face à 
divisa de referência dos ativos e passivos.

Qualquer ativo financeiro está expresso numa 
moeda específica e o risco de câmbio origina uma 
alteração da taxa de câmbio de uma moeda para 
a moeda de referência da AGEAS PORTUGAL 
HOLDINGS (Eur).

A AGEAS PORTUGAL HOLDINGS definiu que 
todo o risco de câmbio deverá ser coberto.  

Outros Riscos

Os Outros riscos cobrem fatores externos e 
internos que podem afetar a capacidade da AGEAS 
PORTUGAL HOLDINGS, em cumprir o seu plano 
de negócios atual, e, ainda, de se posicionar para 
o contínuo crescimento e criação de valor. Isso 
inclui alterações no ambiente externo, incluindo o 
ambiente regulamentar e económico, no panorama 
competitivo ou no ambiente geopolítico.

Nota 13 – Normas contabilísticas e interpreta-
ções recentemente emitidas

As normas contabilísticas e interpretações recen-
temente emitidas que entraram em vigor e que 
a Sociedade aplicou na elaboração das suas 
demonstrações financeiras são as seguintes:

Foram emitidas pelo IASB:

• Em 19 de janeiro de 2016 e aplicável aos 
períodos que se iniciam em, ou após, 1 de 
janeiro de 2017, alterações à IAS 12 que visaram 
clarificar os requisitos de reconhecimento de 
ativos por impostos diferidos para perdas não 
realizadas para resolver divergências pratica-
das (adotada pelo Regulamento da Comissão 
Europeia n.º 1989/2017, de 6 de novembro).

• Em 29 de janeiro de 2016 e aplicável aos 
períodos que se iniciam em, ou após 1 de janeiro 
de 2017, alterações à IAS 7, iniciativa de divul-
gações, exigindo às empresas prestação de 
informação sobre alterações nos seus passivos 
financeiros proporcionando informação que 
auxilie os investidores na compreensão do endi-
vidamento das empresas (adotada pelo Regula-
mento da Comissão Europeia n.º 1990/2017, de 
6 de novembro).

• Os melhoramentos anuais do ciclo 2014-2016, 
emitidos pelo IASB em 8 de dezembro de 2016 
introduzem alterações à norma IFRS 12 (clarifi-
cação do âmbito de aplicação da norma), com 
data efetiva em, ou após, 1 de janeiro de 2017.

Nenhuma destas modificações teve impacto nas 
demonstrações financeiras da Sociedade.

A Sociedade decidiu optar pela não aplicação ante-
cipada das seguintes normas e/ou interpretações, 
adotadas pela União Europeia.

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (emitida em 
2009 e alterada em 2010, 2013 e 2014)

A IFRS 9 foi adotada pelo Regulamento da 
Comissão Europeia n.º 2067/2016, de 22 de 
novembro de 2016 (definindo a entrada em vigor, 
o mais tardar, a partir da data de início do primeiro 
exercício financeiro que começa em ou após, 1 de 
janeiro de 2018).

A IFRS 9 (2009) introduziu novos requisitos para a 
classificação e mensuração de ativos financeiros. 
A IFRS 9 (2010) introduziu requisitos adicionais 
relacionados com passivos financeiros. A IFRS 
9 (2013) introduziu a metodologia da cobertura. 
A IFRS 9 (2014) procedeu a alterações limitadas 
à classificação e mensuração contidas na IFRS 9 
e novos requisitos para lidar com a imparidade de 
ativos financeiros.

Os requisitos da IFRS 9 representam uma mudança 
significativa dos atuais requisitos previstos na IAS 
39, no que respeita aos ativos financeiros. A norma 
contém três categorias de mensuração de ativos 
financeiros: custo amortizado, justo valor por con-
trapartida em outro rendimento integral (OCI) e 
justo valor por contrapartida em resultados. Um 
ativo financeiro será mensurado ao custo amor-
tizado caso seja detido no âmbito do modelo de 
negócio cujo objetivo é deter o ativo por forma a 
receber os fluxos de caixa contratuais e os termos 
dos seus fluxos de caixa dão lugar a recebimentos, 
em datas especificadas, relacionadas apenas com 
o montante nominal e juro em vigor. 

Se o instrumento de dívida for detido no âmbito de 
um modelo de negócio que tanto capte os fluxos 
de caixa contratuais do instrumento como capte por 

vendas, a mensuração será ao justo valor com a 
contrapartida em outro rendimento integral (OCI), 
mantendo-se o rendimento de juros a afetar os 
resultados.

Para um investimento em instrumentos de capital 
próprio que não seja detido para negociação, a 
norma permite uma eleição irrevogável, no reco-
nhecimento inicial, numa base individual por cada 
ação, de apresentação das alterações de justo 
valor em OCI. Nenhuma desta quantia reconhe-
cida em OCI será reclassificada para resultados 
em qualquer data futura. No entanto, dividendos 
gerados, por tais investimentos, são reconhecidos 
em resultados em vez de OCI, a não ser que cla-
ramente representem uma recuperação parcial do 
custo do investimento.

Nas restantes situações, quer os casos em que 
os ativos financeiros sejam detidos no âmbito de 
um modelo de negócio de trading, quer outros ins-
trumentos que não tenham apenas o propósito de 
receber juro e amortização e capital, são mensura-
dos ao justo valor por contrapartida de resultados. 
Nesta situação incluem-se igualmente investimen-
tos em instrumentos de capital próprio, os quais a 
entidade não designe a apresentação das altera-
ções do justo valor em OCI, sendo assim mensura-
dos ao justo valor com as alterações reconhecidas 
em resultados.

A norma exige que derivados embutidos em 
contratos cujo contrato base seja um ativo finan-
ceiro, abrangido pelo âmbito de aplicação da 
norma, não sejam separados; ao invés, o instru-
mento financeiro híbrido é aferido na íntegra e, veri-
ficando-se os derivados embutidos, terão de ser 
mensurados ao justo valor através de resultados. A 
norma elimina as categorias atualmente existentes 
na IAS 39 de “detido até à maturidade”, “disponível 
para venda” e “contas a receber e pagar”.
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A IFRS 9 (2010) introduz um novo requisito aplicável 
a passivos financeiros designados ao justo valor, 
por opção, passando a impor a separação da 
componente de alteração de justo valor que seja 
atribuível ao risco de crédito da entidade e a sua 
apresentação em OCI, ao invés de resultados. Com 
exceção desta alteração, a IFRS 9 (2010) na sua 
generalidade transpõe as orientações de classi-
ficação e mensuração, previstas na IAS 39 para 
passivos financeiros, sem alterações substanciais.

A IFRS 9 (2013) introduziu novos requisitos para a 
contabilidade de cobertura que alinha esta de forma 
mais próxima com a gestão de risco. Os requisi-
tos também estabelecem uma maior abordagem 
de princípios à contabilidade de cobertura resol-
vendo alguns pontos fracos contidos no modelo 
de cobertura da IAS 39. A IFRS 9 (2014) estabe-
lece um novo modelo de imparidade baseado em 
“perdas esperadas” que substituirá o atual modelo 
baseado em “perdas incorridas” previsto na IAS 39.

Assim, o evento de perda não mais necessita 
de vir a ser verificado antes de se constituir uma 
imparidade. Este novo modelo pretende acelerar o 
reconhecimento de perdas por via de imparidade 
aplicável aos instrumentos de dívida detidos, cuja 
mensuração seja ao custo amortizado ou ao justo 
valor por contrapartida em OCI.

No caso de o risco de crédito de um ativo financeiro 
não tenha aumentado significativamente desde 
o seu reconhecimento inicial, o ativo financeiro 
gerará uma imparidade acumulada igual à expec-
tativa de perda que se estime poder ocorrer nos 
próximos 12 meses.

Caso o risco de crédito aumente significativa-
mente, o ativo financeiro gerará uma imparidade 
acumulada igual à expectativa de perda que se 
estime poder ocorrer até à respetiva maturidade, 
aumentando assim a quantia de imparidade reco-

nhecida. Uma vez verificando-se o evento de perda 
(o que atualmente se designa por “prova objetiva de 
imparidade”), a imparidade acumulada é afeta dire-
tamente ao instrumento em causa, ficando o seu 
tratamento contabilístico similar ao previsto na IAS 
39, incluindo o tratamento do respetivo juro.

A IFRS 9 será aplicável em ou após 1 de janeiro 
de 2018.

Alterações à IFRS 4: Aplicação da IFRS 9 Ins-
trumentos Financeiros com a IFRS 4: Contratos 
de Seguro (emitida em 12 de setembro de 2016) 
permite que uma seguradora, que cumpra determi-
nados critérios especificados, adote uma exceção 
temporária à IFRS 9 e mantenha a aplicação da 
IAS 39 até 1 de janeiro de 2021.

Considerando que os critérios previstos para a 
exceção temporária estão cumpridos, a Sociedade 
optou por não proceder à adoção da norma com 
referência a 1 de janeiro de 2018. Esta opção 
tem por base o entendimento já transmitido pela 
ASF que irá adotar esta alteração do IFRS 4. 
Não obstante, dada a natureza das atividades da 
Sociedade, é expectável que esta norma venha a 
ter impactos relevantes nas Demonstrações Finan-
ceiras da Sociedade.

IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes

O IASB emitiu, em 28 de maio de 2014, a norma 
IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes. A IFRS 
15 foi adotada pelo Regulamento da Comissão 
Europeia n.º 1905/2016, de 22 de setembro de 
2016. Com aplicação obrigatória em períodos que 
se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2018.

A sua adoção antecipada é permitida. Esta norma 
revoga as normas IAS 11 - Contratos de constru-
ção, IAS 18 - Rédito, IFRIC 13 - Programas de 
Fidelidade do Cliente, IFRIC 15 - Acordos para a 

Construção de Imóveis, IFRIC 18 - Transferências 
de Ativos Provenientes de Clientes e SIC 31 Rédito 
- Transações de Troca Direta Envolvendo Serviços 
de Publicidade.

A IFRS 15 determina um modelo baseado em 5 
passos de análise por forma a determinar quando 
o rédito de ver reconhecido e qual o montante. 
O modelo especifica que o rédito deve ser reco-
nhecido quando uma entidade transfere bens ou 
serviços ao cliente, mensurado pelo montante que 
a entidade espera ter direito a receber. Depen-
dendo do cumprimento de alguns critérios, o rédito 
é reconhecido:

• No momento preciso, quando o controlo dos 
bens ou serviços é transferido para o cliente; ou

• Ao longo do período, na medida em que retrata 
a performance da entidade.

A Sociedade não espera impactos relevantes decor-
rentes da adoção desta norma, considerando que 
a maioria da sua atividade corresponde a contratos 
que se enquadram no âmbito do IFRS 4.

IFRS 16 - Locações

O IASB, emitiu, em 13 de janeiro de 2016, a norma 
IFRS 16 - Locações, de aplicação obrigatória em 
períodos que se iniciem em, ou após, 1 de janeiro 
de 2019. A sua adoção antecipada é permitida 
desde que adotada igualmente a IFRS 15. Esta 
norma revoga a norma IAS 17 - Locações. A IFRS 
16 retira a classificação das locações como opera-
cionais ou financeiras, tratando todas as locações 
como financeiras.

Locações de curto-prazo (menos de 12 meses) e 
locações de ativos de baixo valor (como computa-
dores pessoais) são isentos de aplicação dos requi-
sitos da norma.

A Sociedade não antecipa qualquer impacto signifi-
cativo na aplicação desta norma.

Normas, alterações e interpretações emitidas, mas 
ainda não efetivas para a Sociedade

IFRS 14 - Contas Diferidas Regulatórias

O IASB emitiu, em 30 de janeiro de 2014, uma 
norma que define medidas provisórias para quem 
adota pela primeira vez as IFRS e tem atividade 
com tarifa regulada. A Comissão Europeia decidiu 
não iniciar o processo de adoção desta norma 
interina e esperar pela norma final.

A presente norma não é aplicável à Sociedade.

IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira 
e contraprestação de adiantamentos

Foi emitida em 8 de dezembro de 2016 a interpre-
tação IFRIC 22, com data de aplicação obrigató-
ria para períodos que se iniciem em, ou após, 1 de 
janeiro de 2018.

A nova IFRIC 22 vem definir que, tendo existido 
adiantamentos em moeda estrangeira para efeitos 
de aquisição de ativos, suporte de gastos ou 
geração de rendimentos, ao aplicar os parágrafos 
21 a 22 da IAS 21, a data considerada de transação 
para efeitos da determinação da taxa de câmbio a 
utilizar no reconhecimento do ativo, gasto ou ren-
dimento (ou parte dele) inerente é a data em que a 
entidade reconhece inicialmente o ativo ou passivo 
não monetário resultante do pagamento ou rece-
bimento do adiantamento na moeda estrangeira 
(ou havendo múltiplos adiantamentos, as taxas que 
vigorarem em cada adiantamento). 

A Sociedade não espera que ocorram alterações 
significativas na adoção da presente interpretação.
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IFRIC 23 – Incerteza sobre tratamento fiscal de 
imposto sobre rendimentos

Foi emitida, em 7 de junho de 2017, uma interpre-
tação sobre como lidar, contabilisticamente, com 
incertezas sobre o tratamento fiscal de impostos 
sobre o rendimento, especialmente quando a legis-
lação fiscal impõe que seja feito um pagamento 
às Autoridades no âmbito de uma disputa fiscal e 
a entidade tenciona recorrer do entendimento em 
questão que levou a fazer tal pagamento.

A interpretação veio definir que o pagamento pode 
ser considerado um ativo de imposto, caso seja 
relativo a impostos sobre o rendimento, nos termos 
da IAS 12, aplicando-se o critério da probabilidade 
definido pela norma quanto ao desfecho favorável 
em favor da entidade sobre a matéria de disputa 
em causa. 

Nesse contexto, a entidade pode utilizar o método 
do montante mais provável ou, caso a resolução 
possa ditar intervalos de valores em causa, utilizar 
o método do valor esperado. IFIRC 23 é aplicada 
para os exercícios que se iniciem em, ou após, 1 
de janeiro de 2019, podendo ser adotada antecipa-
damente. 

A Sociedade não espera que ocorram alterações 
significativas na adoção da presente interpretação.

Outras alterações

Foram ainda emitidas pelo IASB:

• Em 20 de junho de 2016 e aplicável aos 
períodos que se iniciam em, ou após, 1 de janeiro 
de 2018, alterações à IFRS 2 – Classificação e 
Mensuração de Transações com pagamentos 
baseados em ações.

• Em 8 de dezembro de 2016 e aplicável aos 
períodos que se iniciam em, ou após, 1 de janeiro 
de 2018, alterações à IAS 40 – Transferência 
de propriedades de investimento clarificando 
o momento em que a entidade deve transferir 
propriedades em construção ou desenvolvi-
mento de, ou para, propriedades de investimento 
quando ocorra alteração no uso de tais proprie-
dades que seja suportado por evidência (além do 
listado no parágrafo 57 da IAS 40).

• Os melhoramentos anuais do ciclo 2014-
2016, emitidos pelo IASB em 8 de dezembro de 
2016 introduzem alterações, com data efetiva 
de aplicação para períodos que se iniciem em, 
ou após, 1 de julho de 2018 às normas IFRS 
1 (eliminação da exceção de curto prazo para 
aplicantes das IFRS pela primeira vez) e IAS 28 
(mensuração de uma associada ou joint venture 
ao justo valor) e com data efetiva em, ou após, 1 
de janeiro de 2017, à norma IFRS 12 (clarificação 
do âmbito de aplicação da norma).

• Os melhoramentos do ciclo 2015-2017, 
emitidos pelo IASB em 12 de Dezembro de 
2017 introduzem alterações, com data efetiva 
para períodos que se iniciem em, ou após 1 de 
janeiro de 2019, às normas IFRS 3 (remensura-
ção da participação anteriormente detida como 
operação conjunta quando obtém controlo sobre 
o negócio), IFRS 11 (não remensuração da par-
ticipação anteriormente detida na operação 
conjunta quando obtém controlo conjunto sobre 
o negócio), IAS 12 (contabilização de todas as 
consequências fiscais do pagamento de dividen-
dos de forma consistente), IAS 23 (tratamento 
como empréstimos gerais ou qualquer emprés-
timo originalmente efetuado para desenvolver 
um ativo quando este se torna apto para utiliza-
ção ou venda).

A Sociedade não antecipa qualquer impacto na 
aplicação destas alterações nas suas demonstra-
ções financeiras.

Nota 14 – Eventos subsequentes

Tendo em conta o disposto no IAS 10, até à data de 
autorização para emissão destas demonstrações 
financeiras, não foram identificados eventos sub-
sequentes que impliquem ajustamentos ou divulga-
ções adicionais.
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