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O Grupo Ageas internacional tem evoluído na última 
década, tendo atualmente um negócio no valor de 
cerca de 9 mil milhões de euros e 40 milhões de 
Clientes em 14 países e dois continentes e temos 
uma combinação estável e rentável entre os ramos 
Não Vida, Vida e Saúde.

E continuamos a crescer e a evoluir. Para isso, 
necessitamos de reinventarmo-nos para manter a 
nossa vantagem competitiva e relevância junto dos 
nossos Stakeholders. Por isso, lançámos um novo 
plano estratégico a três anos que reflete a nossa 
visão a longo prazo do setor dos seguros e que se 
estende até 2030, o Connect21.

O Connect21 é um plano estratégico extensível a 
todos os países onde o Grupo Ageas está presente, 
incluindo o Grupo Ageas Portugal que agrega as 
marcas Ageas Seguros, Médis, Ocidental e Seguro 
Directo. Estamos focados em atingir este plano pro-
porcionando uma experiência Cliente de exce-
lência, para prevenir, planear, proteger, assistir 
e ir além dos seguros através de parcerias e 
inovação, impulsionadas pela tecnologia. E 
sendo uma organização única e ágil, crescemos 
de forma sustentável e criamos impacto social.

Supporter of your life

Existimos para os nossos Clientes e estamos 
presentes para os apoiar nos momentos altos 
e baixos da vida. Protegemos o que têm hoje e 
ajudamos a tornar realidade os sonhos de amanhã 
para que possam viver todas as etapas da vida 
de forma intensa e com paz de espírito.

Connect através 
dos nossos valores

A definição de uma estratégia implica a adoção 
de uma base cultural organizacional assente em 
valores comuns. É garantir que todos os Colabo-
radores estão em sintonia, onde quer que estejam, 
através da vivência conjunta dos valores funda-
mentais:

• We care - respeitamos e ajudamos quem nos 
rodeia.

• We dare - desafiamos limites e sem medo de 
ir mais longe;

• We deliver - fazemos acontecer, cumprindo as 
nossas promessas;

• We share - aprendemos em conjunto, inspi-
rando outros e partilhando o sucesso com todos 
os Stakeholders.

Connect com os Clientes

Vamos ser ainda mais relevantes para os nossos 
Clientes, fornecendo-lhes mais do que os produtos 
e serviços habituais que ajudam na proteção dos 
seus bens.

Vamos antecipar as suas maiores necessida-
des com base nas suas experiências pessoais, 
garantindo que com qualquer marca do Grupo 
Ageas Portugal, a experiência de Cliente será 
sempre excelente. 

Deste modo, a forma como interagimos com os 
Clientes tem de ser ainda melhor: a nossa gestão 
de reclamações tem de melhorar, assim como os 
nossos serviços, de forma a antecipar necessida-

des. O nosso aconselhamento tem de ser mais per-
sonalizado e adaptado a cada pessoa. Para con-
seguirmos chegar aqui, temos de desenvolver os 
nossos Colaboradores em busca de uma melhoria 
contínua que se espelha em tudo o que fazemos.

Na realidade, teremos de trabalhar de forma ainda 
mais próxima com todos os nossos Stakeholders – 
desde reguladores a mediadores, passando pelos 
nossos parceiros e parcerias em todo o mundo, 
para melhorar as experiências de todos os nossos 
Clientes. 

Connect para além dos seguros

A estratégia Connect21 exige uma inovação inte-
ligente, que passa pelo desenvolvimento de novos 
negócios e novas formas de trabalhar para ajudar 
os nossos Clientes a prepararem-se para o 
futuro, estamos a protegê-los e a ajudá-los a 
prevenirem-se, proporcionando-lhes a assis-
tência que necessitam. E vamos ainda mais 
longe – porque estamos empenhados em ajudar a 
construir uma sociedade melhor para todos.

Connect através da tecnologia

Uma das formas de o fazer é alavancando o poder 
da tecnologia para transformar a forma como 
fazemos negócio e como interagimos. Poderá ser 
através de uma nova aplicação direcionada para o 
Cliente, de um novo procedimento interno levado 
a cabo por um algoritmo, de um programa de 
controlo de qualidade para as oficinas de reparação 
automóvel gerido por inteligência artificial. Qualquer 
que seja a forma, a tecnologia é uma aliada na 
relação com os nossos Clientes.

Ageas, um mundo 
de ligações fortes

Connect através de parceiros

Temos cada vez mais parcerias com empresas que 
partilham os nossos valores e as nossas ambições 
para o futuro. Renovamos o nosso compromisso 
em reforçar e alargar parcerias que trazem bene-
fícios mútuos, assim como identificamos e esta-
belecemos novas parcerias que criem valor para 
os nossos Stakeholders e que respondam às novas 
necessidades e prioridades.

Connect através 
dos nossos resultados

O  reconhecimento de desafios e de futuras opor-
tunidades, levou-nos a atualizar e a aperfeiçoar 
os nossos objetivos financeiros, assim como a 
assumir outros compromissos não financeiros, 
mas relevantes para as vidas daqueles com quem 
nos cruzamos diariamente. Por isso, estamos 
focados em cumprir as nossas promessas para 
benefício de todos os nossos Stakeholders.
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9.143
Horas de voluntariado
dedicadas à Fundação Ageas

1.304
Colaboradores

83
Instituições Apoiadas 
Pela Fundação Ageas

1.798.040
Clientes

230
Ações de Solidariedade 
pela Fundação Ageas

1.006
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Senhores 
Acionistas,
Em cumprimento das obrigações 

legais e estatutárias, o Conselho de 

Administração submete à aprecia-

ção da Assembleia Geral o Relatório 

de Gestão e Contas referente ao 

exercício de 2018. 
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num quadro de dissipação dos efeitos do estímulo 
orçamental nos EUA, de normalização da política 
monetária da área do euro e de manutenção de 
perspetivas de desaceleração gradual da economia 
chinesa.

Mercados Financeiros Globais

O traço mais saliente da evolução dos mercados 
financeiros em 2018 foi o aumento da volatilidade, 
associado ao recrudescimento da incerteza 
quanto à resiliência do ciclo expansionista da 
economia mundial, num entorno marcado pelo 
endurecimento das condições monetárias à escala 
global e pelo agravamento das tensões geopolíticas 
internacionais. 

Enquadramento Económico
Mundial

De acordo com o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), em 2018, a economia mundial deverá 
ter-se expandido 3,7%, o que representa um 
ligeiro abrandamento face a 2017, que traduz 
desempenhos divergentes entre as principais 
geografias, com a desaceleração das economias 
da área do euro, do Japão e da China, a contrastar 
com a aceleração dos Estados Unidos da América 
(EUA) e com a evolução favorável de alguns 
mercados emergentes, nomeadamente da Índia, 
do Brasil e da Rússia.

Em 2019, a trajetória de expansão da atividade 
global deverá prosseguir a um ritmo mais moderado, 

Nos mercados acionistas, o abrandamento da China 
e o impacto negativo que tal circunstância suscitou 
nas economias exportadoras de matérias-primas e 
de bens de capital contribuiu para a desvalorização 
dos índices dos mercados emergentes e, também, 
da Europa. Nos EUA, o forte ritmo de crescimento 
económico, proporcionado pelo substancial 
estímulo de política orçamental em vigor, ajudou a 
elevar as valorizações acionistas americanas para 
máximos históricos no terceiro trimestre, trajetória 
que rapidamente se inverteu no final do ano com os 
receios de que a deterioração da conjuntura mundial 
e a subida das taxas de juro determinassem uma 
perda de vigor da economia. 

No plano cambial, a aceleração da atividade 
económica e dos salários nos EUA motivou a 
intensificação do ciclo de subida das taxas de juro 
por parte da Reserva Federal, o que determinou 
a apreciação do dólar face à generalidade das 
moedas, em particular dos mercados emergentes. 

A normalização da política monetária norte- 
-americana foi também determinante para o 
aumento das yields dos títulos de dívida pública dos 
EUA nos prazos mais longos. Em contraste, na área 
do euro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve o 
nível das taxas de juro inalteradas ao longo do ano 
e terminou o seu programa de compra de dívida 
pública e privada no final de dezembro, pelo que 
as taxas de juro Euribor no prazo dos três meses 
mantiveram-se em torno de -0,30%, à semelhança 
do que ocorreu em 2017. Neste contexto, yields 
dos títulos de dívida pública alemã permaneceram 
em baixos níveis, assim como as congéneres dos 
países da periferia da área do euro, à exceção de 
Itália, onde a instabilidade política motivou uma 
subida dos prémios de risco das obrigações do 
tesouro. 

Perspetivas para a Economia
Portuguesa 

Nos primeiros nove meses de 2018, o ritmo de 
expansão da economia portuguesa manteve-se 
robusto, ligeiramente acima de 2,0%, em linha 
com a previsão da Comissão Europeia (CE) para 
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no 
conjunto do ano. Esta evolução traduz, no entanto, 
uma desaceleração face aos 2,8% registados em 
2017, que se deve essencialmente ao agravamento 
do contributo negativo da procura externa líquida, 
dado que as importações têm sido superiores 
às exportações, em resultado do dinamismo da 
procura interna, designadamente no que respeita 
ao investimento. 

Em 2019, a CE prevê que a taxa de crescimento 
do PIB abrande para níveis inferiores a 2,0%, uma 
vez que o esmorecimento do emprego e os baixos 
níveis da taxa de poupança se deverão refletir 
numa maior moderação do consumo privado. 

No que respeita às finanças públicas, o défice 
orçamental em 2018 deverá ter ficado abaixo de 1,0% 
do PIB, contribuindo para a melhoria da perceção dos 
investidores e das principais agências de rating quanto 
à sustentabilidade das contas públicas nacionais e, 
por conseguinte, para a permanência das yields dos 
títulos de dívida pública em níveis relativamente 
baixos.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   

2,4%2,3%

3,6%

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

4,2%

5,6%
6,1%

4,8%

5,9%

Produção /PIB

7,1%

8,3%
7,9%

6,6%

6,0%
6,5%

4,1%
3,7%

Não Vida Vida Total

O segmento Não Vida manteve a tendência 
de crescimento verifi cada nos últimos anos, 
confi rmando os sinais de retoma económica iniciada 
em 2016. De facto, o número de novos veículos 
vendidos manteve a tendência de crescimento 
(+2,6% em 2018), embora menos acentuada 
relativamente a anos anteriores; também a taxa de 
desemprego manteve uma tendência decrescente 
situando-se abaixo dos 7%. 

À semelhança do ano anterior, 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 13,5%, mantendo a 
tendência de crescimento verifi cada nos últimos 
anos (13,0% em 2017, 12,2% em 2016, 7,8% em 
2015). Para esta evolução terá contribuído não 
só a evolução favorável da atividade económica, 
refl etida no aumento da massa salarial e redução 
do nível de desemprego, como também o processo 

de ajustamento tarifário que as companhias têm 
vindo a fazer neste ramo de forma a recuperar o 
seu equilíbrio técnico.

Destaca-se, igualmente, a evolução positiva dos 
seguros de Saúde: 7,4% em 2018, 8,3% em 2017 
e 9,6% em 2016. 

O ramo Automóvel, o mais representativo em 
Não Vida (peso de 35,6%) também evoluiu 
favoravelmente, alcançando 6,8%, consolidando 
assim a tendência de crescimento iniciada em 2015. 

Os ramos de Incêndio e Outros Danos apresentaram 
um crescimento de 5,4%, destacando-se o aumento 
verifi cado nos seguros de Multirriscos em cerca 
de 5,7% sendo de destacar o crescimento dos 
riscos múltiplos de habitação (+4,0%), de comércio 
(+2,7%) e de outros (+91,6%).

Mercado 
Segurador 
Em 2018, a atividade seguradora global (Vida e Não 
Vida) manteve a tendência de crescimento iniciada 
no ano anterior, tendo alcançado um volume de 
prémios de seguro direto de 12,9 mil milhões de 
euros, o que representa um aumento de 11,8% face 
ao ano anterior. 

Esta evolução é fortemente motivada pelo ramo Vida, 
o qual evidenciou um crescimento de 14,5% para 
8,1 mil milhões de euros, representando cerca de 
63% da produção total de seguro direto no mercado 
português. Já o ramo Não Vida manteve a tendência 
de crescimento iniciada em 2015, registando um 
aumento de 7,5% para 4,8 mil milhões de euros, 
aumento verifi cado na generalidade dos ramos.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crescimentos anuais

Não Vida Vida Total

-3,5%
-8,1%-6,5%

20,1%

9,0%

-11,4%
-14,1%

6,5%

11,8%

-3,2%

33,5%

-0,2%

3,8%

-17,0%

-23,0%

6,2%
5,1% 6,9%

7,5%
14,5%12,9%

A conjuntura económica e fi nanceira favorável 
permitiu um aumento do contributo dos seguros 
para o PIB em 0,5 p.p. para 6,5%. Em Vida, a taxa 
de penetração alcançou 4,1% (mais 0,4 p.p. que 
em 2017) e em Não Vida subiu 0,1 p.p. para 2,4%. 
O prémio per capita aumentou de 1.127 euros em 
2017 para 1.262 euros em 2018 em resultado do 
aumento de produção.
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Produção de Seguro Direto 
crescimento Não Vida

Acidentes
de Trabalho

Acidentes
Pessoais

Saúde IOD Automóvel Resp. Civil Total

2017 2018

2,2%

13,0%
13,5%

8,0%
8,9%

3,8%

6,9%
7,5%

8,3%
7,4%

3,0%

5,7% 5,4%

6,8%

O crescimento do ramo Vida (+14,5%) foi 
fortemente infl uenciado pelo aumento, em 55,5%, 
das contribuições para Planos de Poupança 
Reforma cujo montante de contribuições atingiu 
os 3,5 mil milhões de euros, continuando a ser um 
produto que merece a confi ança dos aforradores. 

Produção de seguro  direto 
crescimento Vida

PPR, PPE, PPR/E
Vida Não Ligados a FI

(exclui PPR)
Vida Ligados a FI

(exclui PPR)
Total

2017 2018

9,8%

30,3%

55,5%

-11,2%

17,8%

-28,3%

6,2%

14,5%

É também de destacar a produção de seguros não 
ligados a fundos de investimento (excluindo PPR) 
que registou um aumento de 9,8%. Pelo contrário, 
os produtos ligados a fundos de investimento 
(excluindo os PPR) apresentaram uma redução de 
28,3%, contra +17,3% verifi cado em 2017.

No que respeita à concorrência, os cinco primeiros 
grupos de Não Vida detêm, em 2018, cerca de 
71% do mercado: Fidelidade, Seguradoras Unidas, 
Grupo Ageas Portugal, Allianz Portugal, e Liberty. 
Já em Vida, 81% do mercado é detido pelos prin-
cipais grupos: Fidelidade, Grupo Ageas Portugal, 
Santander Totta Vida, BPI Vida e Pensões e GNB 
Seguros Vida. A Fidelidade continua a deter uma 
parcela considerável do mercado, representando 
27,5% do segmento Não Vida e 39,1% do mercado 
Vida. 
Fonte: APS - Associação Portuguesa de Seguradores, Produção Seguro 
Direto 2018, 28 de janeiro 2019.
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instituída 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.

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 Millennium bcp Ageas, Grupo Segurador, SGPS, 
S.A. (detida em 51% pelo Grupo Ageas e em 49% 
pelo Millennium bcp, representando a parceria 

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 
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.

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, 
otimização e racionalização de recursos 
informáticos, operativos, administrativos e de 
aprovisionamento, tendo como missão a gestão de 
meios e a prestação de serviços às entidades que 
integram o Grupo Ageas em Portugal.

Nas empresas da Ageas Portugal encontra-se 
implementado um Modelo Operacional estratégico 
que 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, apoiado 
por áreas transversais de estratégia, control e 
suporte. Independentemente da autonomia e das 
especificidades de cada unidade de negócio, todo o 

enquadramento 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 control são geridas 
de forma coordenada e complementar.

O Modelo Operacional é suportado por um Modelo 
de Governação baseado em três níveis: o Conselho 
de Administração (composto por membros 
executivos e não executivos), a Comissão Executiva 
(presidida pelo Chief Executive Officer da Ageas 
Portugal, integrando ainda os Chief Executive 
Officer  das restantes unidades de negócio, para 
além dos restantes membros executivos) e as 
Comissões de Gestão (igualmente presididas 
pelo Chief Executive Officer da respetiva unidade 
de negócios, integrando 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.

02 Síntese Global 
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A Ageas Portugal Holdings foi constituída em 
2015, para efeitos da aquisição das sociedades 
comerciais 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 
representantes dos trabalhadores e as aprovações 
regulamentares necessárias. Nessa data, a Ageas 
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 minoritários 

que marcavam a grande dispersão de capital social, 
mediante o cumprimento de todos os requisitos 
legais previstos para esse processo. 

Mais se refira que 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 
subscrever de 84.000.000,00 euros.

Sucede que, ainda em 2016, mais concretamente 
em dezembro, a Ageas Portugal Holdings 
consolidou a sua posição enquanto a entidade 
acionista do Grupo Ageas em Portugal, por 

intermédio da transferência das seguintes ações: 
2.499.999 ações (representativas de 99,99% do 
capital social) da empresa de seguros Ocidental 
– Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., 
2.399.999 ações (representativas 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 Millennium bcp 
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 euros.

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 
Farminsurance-Solução de serviços para 
proteção da saúde, contrato esse efetuado entre 
a Farminveste-Investimentos, 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 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 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 
Internacional N.V., fazendo aquela a ponte entre as 
duas entidades.

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 descontados. O 
montante de dividendos esperados decorre de 
business plans a 10 anos, preparados 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 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 Euros 10.000.000 

Principais 
Indicadores 
de Gestão

Análise 
Económica

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. 119.208 8.211 110.362 0 50

Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 301.788 -6.117 109.032 0 322

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 330.353 23.148 76.291 23.600 244

Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. 243.822 16.973 75.469 16.800 176

Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A. 1.374.401 60.894 597.115 92.000 176

(1) Seguro direto e resseguro aceite (inclui contratos de investimento).
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relativamente ao investimento na Ageas Seguros. 
No ano de 2018 não houve necessidade de registar 
nenhuma imparidade decorrente dos testes.

A GO DNL, S.A., é uma sociedade privada, 
constituída em Portugal por escritura em 19 de 
julho de 2018, sendo detida pelo Grupo Ageas, 
através da Ageas Portugal Holdings SGPS, S.A., 
em 70%. A sociedade tem por objeto social a 
detenção e exploração de clínicas dentárias em 
Portugal, pode ainda exercer quaisquer atividades 
que sejam complementares ou acessórias 
daquelas, inclluindo a comercialização de produtos 
de higiene oral, relacionados com a atividade 
principal. A sociedade poderá participar em 
agrupamentos complementares de empresas e em 
agrupamentos europeus de interesse económico, 
e bem assim, subscrever ou adquirir participações 
em sociedades de direito nacional ou estrangeiro, 
qualquer que seja o respetivo objeto e ainda que 
sujeitas a lei especial.

Em 31 de julho de 2018 foi feito compra de 24% 
de uma participação fi nanceira na Kleya, Lda, 
cujo objeto social é a consultadoria de vida e 
investimento para estrangeiros que queiram viver, 
trabalhar ou investir em Portugal. Esta empresa 
está também habilitada a exercer a atividade de 
mediação de seguros e de mediação imobiliária. 
Na sequência desta compra foi reconhecido um 
goodwill no montante de 115.205 euros.

Atualmente, a Ageas Portugal Holdings lidera a 
estrutura acionista local do Grupo Ageas, atuando 
no mercado Português através de uma estratégia 
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.

Análise 
Financeira
Durante o ano de 2018 foi atribuído à Ageas 
Portugal Holdings o montante de 3.820.000 euros 
(2017: 86.843.650 euros) de dividendos das 
Associadas, nomeadamente 46.920.000 euros 
da Millennium bcp Ageas, 23.600.000 euros da 
Ocidental Seguros, 16.800.000 euros da Médis e 
6.500.000 euros da Ageas Vida (2017:  13.643.650 
euros da Ocidental Seguros, 15.100.000 euros 
da Médis, 2.000.000 euros da Ageas Vida e 
56.100.000 euros da Millennium bcp Ageas).

Com a aplicação do método de equivalência patri-
monial, o impacto do reconhecimento dos resulta-
dos em 2018 da joint venture com a Farminsurance 
foi de (269.329) euros e da Kleya (30.376) euros.

No exercício de 2017 foram registados como 
proveitos 47.500 euros de serviços prestados às 
várias Associadas (2018: 0 euros). Os custos com 
fornecimentos e serviços externos ascenderam a 
388.444 euros (2017: 34.915 euros) e os gastos 
com pessoal foram de 18.354 euros (2017: 17.286 
euros) relativos a gastos com remuneração do 
Conselho Fiscal.

Os Outros rendimentos e ganhos em 2018, no 
montante de 320.103 euros, estão infl uenciados por 
uma libertação de provisão para reestruturação no 
montante de 325.000 euros.

Os juros decorrentes do empréstimo subordinado 
ascenderam a 2.947.375 euros (2017: 3.157.325 euros).

O resultado de 2017 está infl uenciado pelo registo de 
10.000.000 euros de imparidade registados relativos 
à participação fi nanceira da Ageas Seguros.

No fi nal de 2018, a Ageas Portugal Holdings registou 
um resultado líquido do exercício de 93.440.066 
euros (2017: 76.846.192 euros).
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O resultado líquido da Ageas Portugal Holdings, 
SGPS, S. A., apurado no exercício de 2018, foi 
de 93.440.066,10 euros (noventa e três milhões, 
quatrocentos e quarenta mil e sessenta e seis 
euros e dez 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 
Comerciais, propõe-se a seguinte aplicação:

• 18.140.066,10 euros (dezoito milhões, cento 
e quarenta mil e sessenta e seis euros e dez 
cêntimos) para resultados transitados;

• 75.300.000,00 euros (setenta e cinco milhões 
e trezentos mil euros) para dividendos a distribuir.

03 Resultados e 
sua Aplicação
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04 Perspetivas 
da Companhia 
para 2019

Principais desafios para 2019:

• Proporcionar aos nossos Clientes uma 
experiência de seguros emocional e significativa, 
estando presente nas diversas etapas da vida, 
prevenindo, planeando, protegendo e assistindo. 

• Dar continuidade ao Programa de 
Transformação da empresa, mantendo o foco 
no crescimento sustentado e na excelência 
operacional, procurando melhorar ao nível da 
simplificação da oferta, dos processos e na 
eficiência dos custos.

As projeções para a economia portuguesa em 2019 
refletem a perspetiva de consolidação da economia 
portuguesa, o que confere uma expetativa de 
crescimento do setor segurador.

No canal de Agentes, constituirá prioridade 
para 2019:

O ano 2019 será um ano desafiante para a Ageas, 
que manterá o foco na obtenção de rentabilidade, 
no crescimento em linhas de negócio estratégicas e 
numa cultura fortemente orientada para assegurar 
um serviço de excelência ao Cliente e ao Agente.

• Entregar a melhor proposta de valor do 
mercado no canal de Agentes e Corretores, 
desenvolvendo uma oferta global adaptada às 
atuais condições do mercado, dando resposta 
às necessidades específicas dos diferentes 
segmentos de Clientes. 

• Assegurar uma forte dinâmica comercial junto 
dos Agentes, por forma a garantir um crescimento 
rentável, desenvolvendo uma presença estável e 
de longo prazo no mercado, sendo a referência, 
tanto ao nível da proximidade como da qualidade 
do serviço prestado aos Clientes e Parceiros de 
Negócio.

• Desenvolver uma estratégia multicanal, onde 
o Agente de seguros tem um papel nuclear em 
termos de aconselhamento e de proximidade, 
garantindo a articulação dos distintos canais, 
permitindo uma experiência de Cliente integrada.

• Alavancar a inovação e o empreendedorismo 
de forma transversal na Organização, com 
recurso às novas tecnologias, apostando em 
projetos e parcerias que nos permitam ser 
diferenciadores.

• Ao nível da Organização, reter, desenvolver 
e capacitar os Colaboradores de competências 
técnicas e de gestão essenciais para o 
desenvolvimento do negócio.

• Posicionar a Ageas como uma marca de 
confiança, com um papel ativo na sociedade e 
como empregador de referência.

• A ambição da Ageas é ser a empresa preferida 
dos nossos Agentes e Clientes!

No canal de Bancassurance, constituirá 
prioridade para 2019:

Em termos de ramo Vida:

No ramo Vida, espera-se um crescimento por via 
do aumento do consumo de seguros de poupança 
e investimento, tendo em conta o cenário de baixas 
taxas de juro e fruto de maior consciencialização 
da população sobre a necessidade de poupança, 
e de seguros de risco associados ao aumento do 
volume de crédito concedido.

Principais desafios para 2019:

• Consolidar a nossa posição atual de Vida 
no mercado Português, mantendo o foco no 
modelo de distribuição Bancassurance, visando 
fortalecer a parceria que tem permitido que a 
operação com o Millennium bcp, possa continuar 
a ser uma referência a nível internacional.

• Ter uma cultura fortemente orientada para o 
Cliente, assegurando uma experiência de seguros 
emocional e significativa, estando presente nas 
diversas etapas da vida, prevenindo, planeando, 
protegendo e assistindo. 

• Desenvolver produtos e soluções inovadoras, 
em particular para o segmento sénior, 
nomeadamente soluções financeiras de 
preparação para a reforma e explorando outras 
oportunidades no mercado para este segmento. 

• Diferenciar através da transformação digital, 
fomentando e desenvolvendo uma abordagem 
digital e móvel em toda a cadeia de valor, desde 
a pré-venda à resolução do sinistro.
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• Explorar novos modelos de negócios e novas 
oportunidades de crescimento, nomeadamente 
via a participação em ecossistemas ou em 
parceria com Insurtechs.

• Alavancar a inovação e as parcerias de forma 
transversal na Organização, impulsionadas pelo 
recurso a novas tecnologias, apostando em 
projetos que nos permitam ser diferenciadores e 
inovadores.

• Afirmação como uma Organização ágil, 
focada em alcançar um crescimento sustentável 
e criar impacto social, dando oportunidades 
para as pessoas explorarem as suas máximas 
potencialidades. 

Em termos de Não Vida:

• Dentro do âmbito da estratégia delineada, 
lançar iniciativas com especial enfoque para 
o modelo de distribuição pelo canal bancário, 
visando fortalecer a parceria que tem permitido 
que a operação de Bancassurance com o 
Millennium bcp possa continuar a ser uma 
referência a nível internacional. 

• Ter uma cultura fortemente orientada para o 
Cliente, assegurando uma experiência de seguros 
emocional e significativa, estando presente nas 
diversas etapas da vida, prevenindo, planeando, 
protegendo e assistindo. 

• Assegurar a diversificação de canais, 
garantindo um alinhamento com todos os 
distribuidores, agarrando a oportunidade digital 
e mobile, e ampliando a rede de distribuição Não 
Vida através de novas parcerias.

• Manter o foco no crescimento rentável e 
excelência operacional procurando melhorar ao 

nível da simplificação da oferta e de processos, 
transparência para o Cliente e serviço pós-
venda. 

• Continuar a implementação dos processos de 
retenção com recurso à utilização de modelos 
inteligentes e estratégias reativas e proativas.

• Alavancar a inovação e as parcerias de forma 
transversal na Organização, impulsionadas pelo 
recurso a novas tecnologias, apostando em 
projetos que nos permitam ser diferenciadores e 
inovadores. 

• Afirmação como uma Organização ágil, 
focada em alcançar um crescimento sustentável 
e criar impacto social, dando oportunidades 
para as pessoas explorarem as suas máximas 
potencialidades.

No negócio de Saúde, constituirá prioridade 
para 2019:

O ano de 2019 será um ano desafiante para a Médis, 
pois apesar do crescimento do setor (o ramo Saúde 
cresceu 7,8% em 2018), a taxa de penetração de 
seguros de saúde “não é muito alta” (cerca de 2,5 
milhões de portugueses têm algum tipo de seguro 
de saúde).

O setor da saúde deverá ser marcado por várias 
tendências, tais como o envelhecimento da 
população, o aumento da concentração no mercado 
de prestadores privados de saúde e o aparecimento 
de oportunidades emergentes para resolver 
problemas existentes nos vários subsistemas de 
saúde.

A massificação de novas tecnologias que 
promovem o aparecimento de serviços inovadores 
(ex. telemedicina), e os avanços recentes das 

telecomunicações, da microeletrónica, dos 
sensores e das técnicas de análise de dados, 
abrem as portas para novas possibilidades 
de usar a tecnologia dos wearables, e para o 
desenvolvimento do ecossistema digital da saúde.

Neste contexto, constituirá prioridade para 2019:

• Reforçar a proposta de valor Médis e o 
conceito de proteção de saúde a fim de captar 
novos Clientes e novos segmentos. 

• Promover o desenvolvimento de soluções 
diferenciadoras para o segmento de particulares, 
como foi exemplo em 2018 o seguro Médis 
Dental.  

• Reforçar a presença no segmento empresas 
através da criação de propostas de valor 
diferenciadas e adaptadas às necessidades 
específicas de cada empresa.

• Continuar a trilhar o caminho para a criação 
de um ecossistema de saúde que permita a 
criação de valor tanto para Clientes, parceiros, 
e prestadores, ao mesmo tempo mantendo uma 
forte posição de rentabilidade. 

• Desenvolver soluções que permitam ajudar 
os nossos Clientes a alcançar um estilo de vida 
mais saudável e, simultaneamente, aproximá-los 
da Médis.

• Continuar a apostar na marca Médis como 
elemento diferenciador para a satisfação dos 
Clientes, essencial também para alavancar no 
desenvolvimento da estratégia de captura e 
suporte a parcerias. 

• Redefinir processos de forma a poder atingir 
a excelência na experiência do Cliente, tendo 

como uma das valências principais o contacto 
multicanal, continuando a aposta estratégica na 
retenção e fidelização de Clientes. 

• Estabelecer maior proximidade com os 
prestadores, de forma a permitir uma maior 
sustentabilidade no acesso aos cuidados de 
saúde.

• Apostar na gestão de subsistemas de saúde 
alavancando na capacidade e conhecimentos já 
instalados na Médis.

• Promover a inovação e o empreendedorismo 
de forma transversal na Organização, com 
recurso às novas tecnologias, apostando em 
projetos e parcerias que nos permitam ser 
diferenciadores. 

• Enfoque na afirmação como uma Organização 
de topo, ágil, e socialmente comprometida. Uma 
Organização focada no conhecimento, dando 
oportunidades para as pessoas explorarem as 
suas máximas potencialidades.

No negócio de Pensões, constituirá prioridade 
para 2019:

• O posicionamento político que o atual 
governo tem mantido para a área das pensões 
tem passado por apresentar uma convicção 
muito forte de que o atual modelo de repartição 
da segurança social é capaz de assegurar 
sustentabilidade ao sistema das reformas por 
muitos mais anos, não sendo por isso expectável 
que se venham a registar mudanças muito 
significativas em termos de reformas.

• No entanto, os sinais que foram dados com 
a aprovação de duas medidas de cariz fiscal 
que vêm estimular a criação de soluções para 
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transformar poupança fi nanceira ou imobiliária 
numa fonte de rendimento estável através da 
utilização de produtos de poupança de longo 
prazo vem abrir alguma esperança de que 
medidas de maior impacto e alcance possam vir 
a ser aprovadas em 2019.

• A expectativa é de que se assume maior 
consciência de que existe um verdadeiro 
problema de adequação futura do nível das 
pensões e que se nada se fi zer em termos de 
estímulo da poupança para a reforma, se está 
a deixar uma pesada herança para as gerações 
futuras, que não vão ter capacidade de poupar 
para as suas reformas e a das gerações que os 
precederam.

• Desta forma, seria importante que se venham 
a adotar medidas que possam efetivamente 
estimular a poupança para a reforma tanto nas 
empresas como nos particulares, sendo que a 
aprovação do Regulamento Europeu que institui 
os Pan-European Pension Product (PEPP) poderá 
ter um efeito positivo nesse processo.

• No âmbito do II Pilar, apesar de não se 
perspetivarem medidas de fundo, como sejam 
a instauração de um sistema complementar de 
reformas na lógica de “autoenrollment”, seria 
importante que se viesse a conceder um estimulo 
às empresas que instituam novos planos de 
pensões de contribuição defi nida, pelo menos 
se estes resultarem de contratação coletiva ou 
conferirem direitos adquiridos.

• Entretanto, e aproveitando a publicação da 
norma 8/2018 e das duas alterações ao nível 
da fi scalidade, a Ocidental Pensões conta 
começar a explorar de forma ativa e sistemática 
as oportunidades que considera existirem no III 
Pilar da poupança individual de pensões fl exíveis 
em vários canais de distribuição, de forma a 

voltar a assumir um papel de grande relevo que 
lhe permitam reconquistar a liderança desse 
mercado. 

• Para atingir estes objetivos ambiciosos sem  
alterações signifi cativas no quadro de pessoal, 
para além da preocupação com a modernização 
das aplicações informáticas, a Ocidental 
Pensões irá continuar a dar especial atenção aos 
seus Colaboradores tanto em termos de reforço 
do nível de compromisso como proporcionando 
formação, genérica e especializada, de forma a 
manter um equipa preparada e motivada para 
continuar a responder aos desafi os de fazer 
mais e melhor.

O Connect21 é o novo plano estratégico a três anos. 
É uma evolução dos planos anteriores e refl ete a 
nossa visão a longo prazo no setor dos seguros, 
que se estende até 2030. Queremos ajudar os 
nossos Clientes a prepararem-se para o futuro, 
através da proteção e prevenção, proporcionando 
a assistência que necessitam.

A conexão mais próxima do Cliente está também 
alavancada no poder da tecnologia, nas parcerias, 
das sinergias inerentes ao facto de fazermos parte 
de um Grupo internacional, bem como nos nossos 
valores: i) we care – respeitamos e ajudamos quem 
nos rodeia, mantendo-nos fi éis a nós próprios; 
ii) we dare – desafi amos limites, sem medo de ir 
mais longe; iii) we deliver – fazemos acontecer, 
cumprindo as nossas promessas e iv) we share 
– aprendemos em conjunto, inspirando outros e 
partilhando o sucesso com todos os stakeholders.

Pretendemos ter uma experiência de Cliente 
de excelência, tendo em vista prevenir, planear, 
proteger e assistir, alavancada na tecnologia, 
parcerias e acordos, criando sinergias inteligentes, 
promovendo uma autonomia local.
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05 Corporate 
Governance

direta ou indiretamente as remunerações ou 
prestações 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, à luz do Modelo 
de Governo, inclui o Conselho de Administração 
e a Comissão Executiva com delegação da 
gestão corrente. Para as unidades de negócio 
que consubstanciam sociedades de natureza 

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.

Órgãos Sociais

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 Administração, 
os membros do Conselho Fiscal ou o Fiscal Único 
e o Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, bem como definir 

operacional é ainda incluída nessa estrutura 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 relacionados com a cobertura de provisões 
de seguros; iv) a constituição de sociedades e a 
aquisição ou oneração de participações sociais 
dentro de determinados parâmetros previstos 
estatutariamente; v) a participação em joint ventures 
ou outros acordos de parceria entre empresas; vi) 
a celebração de contratos com valor superior a um 
determinado limite; vii) a concessão de finan-
ciamento ou prestação de garantias,  a aquisição 
ou alineação ou oneração de imóveis, o pedido de 
financiamento ou constituição de dívidas e a aprovação 
de investimentos 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, é responsável 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 
empresarial.

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 2018, o Conselho de 
Administração da Ageas Portugal Holdings, SGPS, 
S.A. era constituído por um Presidente (Antonio 
Cano Y Bosque), um Vice-Presidente (Filip André 
Lodewijk Coremans) e oito vogais, sendo um 
não-executivo (Richard David Jackson) e sete 
executivos (Stefan Georges Leon Braekeveldt, 
José António Soares Augusto Gomes, Annetje 
Van den Bergh, Carel Frits Oosterloo, Christophe 
Ghislain F. Vandeweghe, Eduardo Manuel Carmona 
e Silva Consiglieri 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 alinhamento.
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Comissão Executiva

A Comissão Executiva pratica os atos necessários 
ao regular o funcionamento da sociedade, incluindo 
as matérias referentes à execução do plano de 
atividades, 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 deliberação 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 periodicidade 
quinzenal e extraordinariamente sempre que as 
circunstâncias o justificam.

Tendo o limite máximo de sete membros, em 31 
de dezembro de 2018 a Comissão Executiva era 
integrada por sete 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 Corretores 
& ramo Não Vida), Annetje Van den Bergh (na 
qualidade de Chief Integration Officer), Carel Frits 
Oosterloo (na qualidade de Chief Finance Officer), 
Christophe Ghislain F. Vandeweghe (na qualidade 
de Chief Risk 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).

Conselho Fiscal e Fiscal Único

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 
periodicidade 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 Fiscal Único, 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 
verificação 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 
composição nos respetivos Termos de Referência. 

O Conselho de Auditoria é composto por três 
membros não executivos do Conselho de 
Administração.

Secretário da Sociedade

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

Politíca 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 
Remunerações dos Órgãos de Administração e 
Fiscalização e ainda dos Colaboradores abrangidos 
pelo artigo 1.º, n.º 2 da referida norma regulamentar.

Política de Remuneração dos Órgãos de 
Administração e Fiscalização

Processo de decisão e estrutura da remuneração 

A Política de Remuneração dos órgãos de 
Administração e Fiscalização é estruturada de 
forma a assegurar o equilíbrio entre a performance 
anual da empresa e a contribuição dos membros 
daquele órgão para essa mesma performance, 
sem desconsiderar os interesses de médio e 
longo prazo da própria entidade e do Grupo Ageas 
Portugal, sendo fixada anualmente precisamente 
para garantir consistência 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.

A remuneração dos membros do órgão de 
Fiscalização e dos membros não executivos 
do órgão de Administração comporta apenas 
uma componente 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 remuneração e, eventualmente, numa 
componente variável. A determinação da atribuição 
e valor destas remunerações 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 apuramento 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 
executivos do órgão de Administração é feita pelo 
Acionista, conforme modelo e estrutura hierárquica 
definida internamente no Grupo Ageas Portugal 
e sem prejuízo dos princípios enunciados na 
Política, podendo ser solicitado parecer do órgão 
de Fiscalização, se necessário. O desempenho é 
avaliado tendo em conta:

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

• o desempenho individual de cada 
um (produtividade e contribuição para o 
desenvolvimento do negócio e capacidade de 
análise e resolução de problemas);
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• 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 sustentabilidade a longo prazo; e

• o cumprimento das regras aplicáveis à 
atividade da entidade.

Importância relativa das componentes da 
remuneração 

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

• 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 
sociedades do mesmo Grupo, ser considerado 
o seu enquadramento global nessas entidades, 
nomeadamente o nível remuneratório. Esta 
componente representa uma proporção 
suficientemente 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;

• 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 referência 
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 
remuneração está dependente do resultado da 
avaliação do membro executivo, a realizar nos 
termos da Política, assim como de os resultados 
evidenciarem 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 
obrigatoriamente 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 
atribuição 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 
Remunerações, será exclusivamente paga através 
de benefícios pecuniários e não sob a forma de 
participação nos lucros, exceto se deliberado em 
contrário.

Outros benefícios não pecuniários 

Os membros executivos do órgão de Administração 
poderão ainda receber outros benefícios adicionais, 
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 justificar 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 
antecipada, e conforme vier a ser determinado 
pelo órgão competente, em termos de valores e 
modalidades dessas contribuições.

Pagamento de indemnizações a ex-membros 
executivos do órgão de Administração 
relativamente 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 inadequado 
desempenho do membro cessante.

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

Os administradores executivos poderão ser 
remunerados por várias empresas dentro do 
mesmo grupo, considerando que desempenhem 
efetivamente esses cargos e seja em todos os 
casos cumpridos os termos das respetivas Políticas 
de Remuneração.

Contratos que ponham em causa a remuneração 
variável do órgão de Administração

Nos termos da Política é proibida a celebração 
de acordos entre os membros do órgão de 
Administração e as entidades, ou terceiros, 
que tenham por efeito mitigar o risco inerente à 
variabilidade da remuneração que lhes for fixada.  
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O montante anual de remuneração pago pela 
Ageas Portugal aos membros dos órgãos de 
Administração e de fiscalização no exercício de 
2018, de forma agregada e individual, é o seguinte:

Valores de 2017 Valores de 2018 Bónus Total 2018

Conselho de Fiscal

Joaquim Patrício da Silva 5.000,4 5.000,4 0,0 5.000,4

Maria Rosa Almas Rodrigues 2.000,4 2.000,4 0,0 2.000,4

João Albino Cordeiro Augusto 2.250,0 3.000,0 0,0 3.000,0

Total (Euros) 9.250,8 10.000,8 0,0 10.000,8

Valores de 2017 Valores de 2018 Bónus Total 2018

Assembleia Geral Maria Teresa da Silva Monteiro 0,0 10.000,0 0,0 10.000,0

Política de remuneração dos Colaboradores

Processo de decisão e estrutura da remuneração

A Política de Remuneração aplicável aos 
Colaboradores é estruturada de forma a assegurar 
o equilíbrio entre a performance anual da entidade 
e a contribuição 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 
remuneração, quando atribuída, tem lugar, 
preferencialmente, 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 atribuição 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 
complementar 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 genericamente 
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 sustentabilidade 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 remuneração 

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 retributivo, da especificidade e exigência 
da função, do grau de senioridade, do mérito 
individual e nível de responsabilidade atribuído;

• componente variável anual a determinar 
em função do resultado da avaliação do 
desempenho da entidade e do departamento 
onde os Colaboradores 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 
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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 remuneração 
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 remuneração 
está dependente do resultado da avaliação de cada 
Colaborador, a realizar nos termos da Política, 
assim como de os resultados evidenciarem 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, correspondendo 
à indicação discriminada das recomendações 
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 
fundamentação da não adoção de determinadas 
recomendações.

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 

desenvolver pela instituição e, em especial, no que se refere aos 

riscos assumidos ou a assumir.

Adotada

I.6. As instituições devem adotar uma estrutura clara, transparente 

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

Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

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 

instituição em causa, pela Assembleia Geral ou pelo conselho 

geral e de supervisão, consoante aplicável.

Adotada

A política de remuneração é 

aprovação pela Assembleia 

Geral. Uma vez que não 

existe uma comissão de 

remunerações no Grupo 

Ageas Portugal.

II.2. No que se refere à remuneração dos restantes Colaboradores 

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

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

acessível a todos os Colaboradores da instituição. A política 

de remuneração 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 justificação, devendo ser mantido um arquivo das 

versões anteriores.

Parcialmente 

Adotada

A política apesar de 

transparente não está 

acessível a todos os 

Colaboradores. A versão 

atualizada da política 

apenas foi disponibilizada 

no Relatório e Contas que 

se encontra publicado no 

site da companhia. Foi feita 

uma revisão da política em 

2018, mantendo o arquivo 

histórico, das alterações 

feitas à mesma.

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 por toda 

a estrutura colaborativa 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 

particular, 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 formulação 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

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

independentes 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
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Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Comissão 

de Remunerações

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 

anteriores, 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 

recomendação 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 

remuneração 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 

Administração

IV.1. A remuneração dos administradores que exerçam funções 

executivas deve integrar uma componente variável, cuja 

determinação dependa de uma avaliação do desempenho, 

realizada pelos órgãos competentes da instituição, de acordo com 

critérios mensuráveis predeterminados, incluindo critérios não 

financeiros, 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 

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

IV.3. Uma parte substancial da componente variável da 

remuneração deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos 

pela instituição 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.

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 

desempenho 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

Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Remuneração dos 

membros executivos 

do órgão de 

Administração

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 

determinada 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, uma vez que 

a atribuição de performance 

shares é determinada pelas 

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 

necessidade 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 

determinada pelas regras do 

Grupo Ageas.

Remuneração 

dos membros não 

executivos 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 

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 

suficientemente 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

V.2. Uma parte substancial da componente variável da 

remuneração deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos 

pela instituição 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.
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Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

Critérios de 

atribuição da 

remuneração variável 

a Colaboradores

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 

designadamente 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 

remuneração 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

Considerando o peso 

dos valores máximos 

considerados para a 

remuneração variável e 

os níveis de tolerância 

ao risco definidos, não é 

considerado necessário/

justificativo 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 remuneração, devendo a percentagem diferida 

aumentar significativamente em função do nível hierárquico ou 

responsabilidade do Colaborador.

Não adotada
Não aplicável face ao 

disposto no ponto anterior

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

Nestas funções está 

previsto o desempenho do 

departamento 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

Nestas funções está 

previsto o desempenho do 

departamento e da entidade

Categoria Recomendação
Adotada /

Não Adotada
Fundamentação 

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 

articulação entre si.

Adotada
Encontra-se prevista na 

Política

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

designadamente, 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 

Administração 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 
específicas e unidades orgânicas que coadjuvam a 
Administração, designadamente os seus membros 
executivos, no exercício das suas funções, 
assegurando 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 Portugal um Integration Officer com a 
principal missão de potenciar as sinergias entre 
as diferentes sociedades, liderar os projetos de 
harmonização 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 
& Marca 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), 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 
integridade 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 
da Ageas Portugal e os seus Colaboradores 
cumprem aquelas leis, regulamentos, regras 
internas e padrões éticos.
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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 
governação, risco e controlo, incluindo relatórios 
periódicos e declarações anuais sobre a efetividade 
do controlo interno.

Regras de conduta

Independentemente do quadro legal e regulamentar 
aplicável às sociedades comerciais em geral e 
às empresas de seguros em particular, no 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 
estatutários, no exercício das respetivas funções, 
sistematizando os princípios e as regras a 
observar nas práticas da atividade seguradora, 
nomeadamente no que respeita às matérias de 
confl ito de interesses, sigilo e incompatibilidades.

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: Richard David Jackson

Vogal (Executivo): Stefan Georges Leon Braekeveldt

Vogal (Executivo):
José António Soares Augusto 
Gomes

Vogal (Executivo): Annetje Van den Bergh

Conselho de Administração

Vogal (Executivo): Carel Frits Oosterloo

Vogal (Executivo):
Christophe Ghislain F. 
Vandeweghe

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

Vogal (Executivo): Nelson Ricardo Bessa Machado

Conselho Fiscal

Presidente: Joaquim Patrício da Silva

Vogal: João Albino Cordeiro Augusto

Vogal: Maria Rosa Almas Rodrigues

Suplente: Miguel Luís Cortês Pinto de Melo

Revisor Ofi cial de Contas

Efetivo
PricewaterhouseCoopers & 
Associados (SROC)

Representado por: Carlos Manuel Sim Sim Maia

Suplente Carlos José Figueiredo Rodrigues

Conselho de Auditoria

Presidente: Filip André Lodewijk Coremans

Vogal: Antonio Cano Y Bosque 

Vogal: Richard David Jackson

Composição dos Órgãos Sociais
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06 Considerações 
Finais

Em observação do decreto-lei 543/80 de 7 de 
novembro, informamos que não existem dívidas 
em mora ao Setor Público Estatal; de igual forma, 
e de acordo com o Artigo 21º do decreto-lei 411/91 
de 17 outubro, informamos que não se registam 
quaisquer dívidas vencidas a favor da segurança 
social.
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07 Publicações 
Obrigatórias

Percentagem de Participação Social

Ageas Insurance International, NV – 100%

Posição acionista e obrigacionista 
dos membros dos Órgãos Sociais

Nº de títulos à data de: Transações em 2018

Acionistas /  

Obrigacionistas
Título 31-dez-2018 31-dez-2017

Adquiridas-
Atribuídas

Alienadas
Preço

Unitário €
Data

Filip André Lodewijk Coremans Ações Ageas 3.610 3.610

Ageas Options SOP 2008 (EP 16,46, Exp. 2018) 0 4.000 Caducou 05-mar-18

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

Ageas LTI - Incentive 2017 (Exp. 2021) 9.715 -

António Cano Y Bosque Ações Ageas 7.476 7.476

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

Ageas LTI - Incentive 2017 (Exp. 2021) 9.715 -

Stefan Georges Leon 

Braekeveldt

Ações Ageas 3.767 7.459 3.692 38.93 31-dez-18

Ageas LTI - Incentive 2015 (Exp. 2019) 7.652 7.652

Ageas LTI - Incentive 2017 (Exp. 2021) 6.330 -

Anne Van den Bergh Ações Ageas 550 202 92 42,054 03-abr-18

Ageas Restricted  Share Units 2015 (Exp. 2018) - 220 440 na 03-abr-18

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

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

Ageas Performance Share Units 2018 (Exp. 2021) 150 -

Carel Frits Oosterloo Ações Ageas 0 0 1.760 03-abr-18

Ageas Restricted  Share Units 2015 (Exp. 2018) - 880 1.760 03-abr-18

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

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

Ageas Performance Share Units 2018 (Exp. 2021) 600 -

Eduardo Manuel Carmona e Silva 

Consiglieri Pedroso

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

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

Ageas Performance Share Units 2018 (Exp. 2021) 600 -

José António Soares Augusto 

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

Ageas Performance Share Units 2018 (Exp. 2021) 600 -

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

Ageas Performance Share Units 2018 (Exp. 2021) 600 - -

Maria Rosa Almas Rodrigues Ações BCP 6.000 6.000 5 625 0,094 02-fev-17
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Conselho de Administração

Antonio Cano Y Bosque 

Filip André Lodewijk Coremans

Richard David Jackson

Stefan Georges Leon Braekeveldt

Nelson Ricardo Bessa Machado

Annetje Van den Bergh

Carel Frits Oosterloo

Christophe Ghislain F. Vandeweghe

Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri 
Pedroso

José António Soares Augusto Gomes
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Valores em euros

Ativo Notas 2018 2017

Ativo não corrente

Goodwill 4 115.205 -

Participações financeiras - outros métodos 4 835.930.640 836.117.640

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 4 105.671 25.000

836.151.516 836.142.640

Ativo corrente

Acionistas/sócios 10 109.051.772 84.526.113

Outros créditos 5 3.129.458 3.123.000

Estado e outros entes públicos 8 3.309 21.711.025

Caixa e depósitos bancários 6 73.629.240 54.948.121

185.813.779 164.308.259

Total do Ativo 1.021.965.295 1.000.450.899

Capital Próprio e Passivo

Capital próprio

Capital subscrito 1.570.000 1.570.000

Prémios de emissão 857.652.709 857.652.709

Reservas legais 314.000 49

Resultados transitados 7.533.153 911

Resultado líquido do exercício 93.440.066 76.846.192

Total do capital próprio 7 960.509.928 936.069.861

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores 38.136 -

Estado e outros entes públicos 8 573 11.411

Acionistas/sócios 10 209.951 3.157.327

Financiamentos obtidos 10 61.200.000 61.200.000

Outras dívidas a pagar 9 6.707 12.300

Total do passivo 61.455.367 64.381.038

Total do Capital Próprio e Passivo 1.021.965.295 1.000.450.899

Demonstração dos resultados 

Demonstração do rendimento integral 

Demonstração da posição financeira

Valores em euros

Rendimentos e Gastos Notas 2018 2017

Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 10 93.520.295 86.843.650

Vendas e serviços prestados 10 - 47.500

Fornecimentos e serviços externos 1 (388.344) (34.915)

Gastos com o pessoal 2 (18.354) (17.286)

Imparidade de investimentos 4 - (10.000.000)

Outros rendimentos 320.103 52.214

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 93.433.700 76.891.163

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 93.433.700 76.891.163

Juros e rendimentos similares obtidos 3 2.960.300 3.157.370

Juros e gastos similares suportados 3 (2.953.934) (3.201.603)

Resultado antes de impostos 93.440.066 76.846.930

Imposto sobre o rendimento do exercício 8 - (738)

Resultado líquido do exercício 93.440.066 76.846.192

Resultado básico por ação 60 49

Valores em euros

2018 2017

Itens que poderão ser reclassifcados para resultados

Variação no Prémios de emissão - (25.000.000)

Total do outro rendimento integral - (25.000.000)

Resultado líquido do exercício 93.440.066 76.846.192

Total de rendimento integral do ano 93.440.066 51.846.192
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Valores em euros

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 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

Transferência de reservas - - - 313.951 76.532.241 (76.846.192) -

Aumento capital por incorporação 

de prémio de emissão
- - - - - - -

Redução Capital - - - - - - -

Distribuição de dividendos - - - - (69.000.000) - (69.000.000)

Resultado líquido do exercício - - - - - 93.440.066 93.440.066

Saldos em 31 de dezembro de 2018 

(Nota 7)
1.570.000 - 857.652.709 314.000 7.533.153 93.440.066 960.509.928

Valores em euros

2018 2017

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Resultado líquido do exercício 93.440.066 76.846.192

Ajustamentos por:

Goodwill (115.205) -

Variação nos impostos ativos / passivos 21.696.878 (21.720.470)

Variações nos ativos e passivos operacionais

Devedores diversos (24.532.116) (73.833.465)

Credores diversos (2.914.833) 3.151.176

Financiamentos obtidos - 61.200.000

87.574.790 45.643.433

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Variações nas participações financeiras 106.329 8.804.000

106.329 8.804.000

Fluxos de caixa de atividades de financiamento

Dividendos pagos (69.000.000) -

Aumento / (diminuição) de capital - (25.000.000)

(69.000.000) (25.000.000)

Variação líquida em caixa e equivalentes 18.681.119 29.447.433

Caixa e equivalentes no início do período 54.948.121 25.525.688

Caixa e equivalentes no final do período (nota 6) 73.629.240 54.973.121

Demonstração das alterações no capital próprio Demonstração dos fluxos de caixa
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09 Notas 
Explicativas

A Sociedade tem por objeto a gestão de 
participações sociais noutras Sociedades, 
como forma indireta de exercício de atividades 
económicas. A Sociedade pode ainda participar em 
agrupamentos complementares de empresas e em 
agrupamentos europeus de interesse económico. 

As demonstrações financeiras da Ageas Portugal 
Holdings agora apresentadas reportam-se ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e foram 
preparadas de acordo com os IFRS adotados pela 
União Europeia até 31 de dezembro de 2018.

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 Financeiras 
Consolidadas incluem as contas da Sociedade.

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

A Ageas Portugal Holdings adotou as IFRS e 
interpretações de aplicação obrigatória para 
exercícios que se iniciaram a 1 de janeiro de 
2018. As políticas contabilísticas abaixo descritas 
foram aplicadas de forma consistente para todos 
os períodos apresentados nas demonstrações 
financeiras, exceto quando às que resultam da 
adoção da IFRS 9 e IFRS 15.

As demonstrações financeiras e as respetivas 
notas do anexo apresentadas foram aprovadas 
na Reunião de Conselho de Administração do dia 
26 de fevereiro de 2019. Estas demonstrações 
financeiras estão pendentes de aprovação pela 
Assembleia Geral de Acionistas.

As demonstrações financeiras estão expressas em 
euros . 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 
benefícios e obrigações associados. 

Os resultados reais podem diferir destas 
estimativas. As áreas que envolvem um maior 
nível de julgamento ou complexidade ou onde são 
utilizados pressupostos e estimativas significativas 

na preparação das demonstrações financeiras 
encontram-se analisadas na nota II.2. 

b. Investimentos em subsidiárias, associadas 
e empreendimentos conjuntos

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%.

Consideram-se entidades “associadas” aquelas em 
que a Sociedade tem uma influência significativa, 
mas sobre as quais não exerce um controlo efetivo 
sobre a sua gestão. Assume-se a existência de 
influência significativa sempre que a participação 
se situe, direta ou indiretamente, entre 20% e 50% 
do capital ou dos direitos de voto. A Sociedade 
pode ainda exercer influência significativa numa 
empresa participada através da participação 
na gestão da associada ou na composição do 
Conselho Administração com poderes executivos. 

São considerados empreendimentos conjuntos as 
Sociedades nas quais a Sociedade exerce, em 
conjunto com outras entidades, controlo conjunto 
sobre a atividade da Sociedade na qual detém a 
participação. Os empreendimentos conjuntos são 
usualmente estruturados mediante acordos de 
partilha dos direitos de voto e decisões unânimes.

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 imparidade 
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conforme requerido pela IAS 36. As perdas por 
imparidade são apuradas tendo por base a diferença 
entre o valor recuperável dos investimentos 
em subsidiárias e o seu valor contabilístico. 
As perdas por imparidade identificadas são 
registadas por contrapartida de resultados, sendo 
subsequentemente 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 descontados, considerando as condições de 
mercado, o valor temporal e os riscos de negócio.

As associadas e os empreendimentos conjuntos 
são mensurados pelo método de equivalência 
patrimonial, desde o momento em que se inicia a 
influência significativa, deixando de o ser quando 
esta cessa. De acordo com este método, as par-
ticipações são inicialmente valorizadas pelo 
respetivo custo de aquisição, o qual é subsequente-
mente ajustado com base na percentagem efetiva 
da Sociedade nas variações do capital próprio 
(incluindo resultados) das associadas. Quando a 
parcela dos prejuízos atribuíveis excede o valor 
contabilístico da associada ou do empreendimento 
conjunto, o valor contabilístico deve ser reduzido a 
zero e o reconhecimento de perdas futuras é des-
continuado, exceto na parcela em que a Sociedade 
incorra numa obrigação legal de assumir essas 
perdas em nome da associada ou empreendimento 
em conjunto.

O goodwill correspondente à diferença positiva 
entre o custo de aquisição de uma associada e 
a percentagem efetiva adquirida pela Sociedade 
no justo valor dos respetivos ativos, passivos e 
passivos contingentes identificáveis. O goodwill é 

registado como um ativo e não é amortizado, sendo 
sujeito a testes de imparidade numa base anual. 
As eventuais perdas de imparidade determinadas 
são reconhecidas em resultados do exercício. 
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 descontados, considerando as condições de 
mercado, o valor temporal e os riscos de negócio.

Caso se verifique que a parcela correspondente 
à percentagem de participação adquirida pela 
Sociedade nos ativos, passivos e passivos 
contingentes identificáveis de uma associada 
ou empreendimento conjunto excede o custo de 
aquisição, o excesso deve ser refletido como 
um proveito na demonstração de resultados do 
exercício.

c. Ativos financeiros

Classificação

A Ageas Portugal Holdings classifica os seus ativos 
financeiros no início da transação considerando 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 desreconhecimento

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 
associados 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.

A adoção da IFRS 9 não teve impacto na 
classificação e mensuração destes ativos, uma vez 
que a aplicação dos novos critérios de classificação 
da IFRS 9 não alterou o modelo de mensuração dos 
ativos antes de perdas de imparidade, continuando 
a ser aplicado o custo amortizado.

d. Caixa e depósitos bancários

Caixa e disponibilidades englobam os valores de 
caixa, depósitos em bancos e outros instrumentos 
financeiros, com maturidade inferior a três meses 
a contar da data de aquisição e com risco de 
flutuação de justo valor pouco significativo.

e. Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são apresentados 
no balanço pelo seu valor líquido quando existe a 
possibilidade legal não oponível de compensar os 
montantes reconhecidos 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 
financeiro quando existe uma obrigação contratual 
de a sua liquidação ser efetuada mediante a 
entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, 
independentemente da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados incluem 
fornecedores, empréstimos e outras contas a 
pagar. Estes passivos financeiros são registados (1) 
inicialmente 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.

A 31 de dezembro de 2017 e 2018, a Sociedade 
apenas tem passivos financeiros mensurados ao 
custo amortizado, nomeadamente “Fornecedores”, 
“Acionistas / sócios” e “Outras dívidas a pagar”.

g. Operações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira são 
convertidas 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 estrangeira, 
são convertidos à taxa de câmbio na data da 
transação.
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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 
reconhecidos 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, com exceção 
das diferenças geradas por: i) o reconhecimento 
inicial do goodwill; ou ii) o reconhecimento inicial 
de ativos e passivos, que não resultem de uma 
concentração de atividades empresariais, e 
que à data da transação não afetem o resultado 
contabilístico ou fiscal. Os impostos diferidos ativos 
são reconhecidos apenas na medida em que seja 
expectável que existam lucros tributáveis no futuro 
capazes de absorver as diferenças temporárias 
dedutíveis (incluindo prejuízos fiscais reportáveis).

i. Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes

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.

Caso não seja provável o futuro dispêndio de 
recursos, trata-se de um passivo contingente. Os 
passivos contingentes são objeto de divulgação, a 
menos que a possibilidade da sua concretização 
seja remota.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, sendo divulgados 
quando for provável, mas não certa, a existência de 
um influxo económico futuro de recursos.

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

Os resultados referentes a juros de instrumentos 
financeiros são reconhecidos nas rubricas de juros 
e rendimentos similares ou juros e gastos similares, 
utilizando o método da taxa efetiva.

A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta 
exatamente os pagamentos ou recebimentos 
futuros estimados durante a vida esperada do 
instrumento financeiro ou, quando apropriado, um 
período mais curto, para o valor líquido atual de 
balanço do ativo ou passivo financeiro.

Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados 
os fluxos de caixa futuros considerando todos os 
termos contratuais do instrumento financeiro (por 
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 
diretamente relacionados com a transação.

l. Dividendos

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

m. Resultados por ação

Os resultados por ação básicos são calculados 
dividindo o resultado líquido atribuível a acionistas 
da Ageas Portugal Holdings pelo número médio 
ponderado de ações ordinárias emitidas.

Durante os exercícios de 2018 e 2017, a Sociedade 
não detinha ações próprias ou outros instrumentos 
de capital ou dívida suscetíveis de originar o efeito 
de diluição.

n. Capital social

As ações são classificadas como Capital Próprio 
quando não têm subjacente a obrigação de 
transferir dinheiro ou outros ativos. Os custos 

incrementais diretamente atribuíveis à emissão 
de instrumentos de capital são apresentados no 
Capital Próprio como uma dedução dos proveitos, 
líquidos de impostos.

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

Os IFRS estabelecem uma série de tratamentos 
contabilísticos e requerem que o Conselho 
de Administração efetue julgamentos e faça 
estimativas necessárias de forma a decidir qual 
o tratamento 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 entendimento 
de como a sua aplicação afeta os resultados 
reportados da Sociedade e a sua divulgação. 
Uma descrição alargada das principais políticas 
contabilísticas 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 
tratamento diferente fosse escolhido. O Conselho 
de Administração considera que as escolhas 
efetuadas são apropriadas e que as demonstrações 
financeiras apresentam de forma adequada a 
posição financeira da Sociedade e o resultado das 
suas operações em todos os aspetos materialmente 
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.

8281



Relatório de Gestão 
do Exercício 2018

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

Valorização de investimentos em subsidiárias

A Ageas Portugal Holdings efetua o cálculo do valor 
recuperável dos investimentos em subsidiárias, 
tendo por base a estimativa do valor atual dos cash 
flows esperados associados a cada ativo.

Metodologias alternativas e a utilização de 
diferentes 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 interpretações 
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, reconhecidos 
no período.

As Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever 
o cálculo da matéria coletável efetuado, durante 
um período de quatro anos ou durante o período 
de reporte dos prejuízos fiscais quando superior, 
contados a partir do exercício a que respeitam 
(quatro anos para os exercícios de 2010 e 2011, 
cinco anos para os exercícios de 2012 e 2013, doze 
anos para os exercícios de 2014 a 2016 e cinco 
anos para o exercício de 2017 e 2018), 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 
financeiras.

3. Notas à demonstração dos 
resultados

Nota 1 – Fornecimentos e serviços externos

Os fornecimentos e serviços externos totalizam 
o montante de 388.344 euros (2017: 34.915 
euros), sendo no essencial relativo a trabalhos 
especializados. 

À data de 31 de dezembro de 2018 e 2017, a 
rubrica de fornecimentos e serviços externos 
inclui os honorários faturados pela KPMG & 
Associados - SROC, S.A., que cessou o contrato 
no primeiro trimestre de 2018, bem como com a 
PricewaterhouseCoopers-SROC (incluindo o IVA à 
taxa aplicável), com relação aos seguintes serviços 
prestados:

Valores em euros

2018 2017

KPMG

Certificação Legal de contas 2017 / 

Auditoria reporte trimestral ao grupo
12.606

PwC

Certificação Legal de contas 8.610

Auditoria reporte trimestral ao grupo 1.230

9.840 12.606

 

 

Nota 2 – Gastos com pessoal

Os gastos com pessoal no montante de 18.354 euros 
(2017: 17.286 euros) respeitam a remunerações 
pagas ao Conselho Fiscal e à realização de uma 
Assembleia Geral.

Nota 3 – Juros e rendimentos similares obtidos 
e Juros e gastos similares suportados

Em 2018 o saldo Juros e gastos similares suportados 
de 2.953.934 euros (2017: 3.201.603 euros) diz 
respeito, essencialmente, a juros suportados no 
montante de  2.947.375 euros (2017: 3.157.325 
euros) relativos ao empréstimo subordinado obtido 
a 5 de dezembro de 2014, conforme mencionado 
na nota 10 – Transações com partes relacionadas. 

Em Juros e rendimentos similares obtidos, o saldo 
de 2.960.300 euros (2017: 3.157.370 euros) respeita 
na sua maioria a juros recebidos no montante de 
2.947.375 euros (2017: 3.157.325 euros) relativo ao 

empréstimo subordinado concedido à Milleniumbcp 
Ageas a 5 de dezembro de 2014, como mencionado 
acima.

4. Notas ao balanço 

Nota 1 – Participações financeiras

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as empresas 
subsidiárias e empreendimentos conjuntos da 
Ageas Portugal Holdings, eram as seguintes:

Valores em euros

Subsidiárias Sede
Atividade

Económica

Capital

(Euro)

% 

do Grupo

2018

% 

do Grupo

2017

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. Porto Seguros 7.500.000 100 100

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

Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A. Oeiras Gestão de participações sociais 50.002.375 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

Go Dental - Detenção e exploração de clínicas dentárias Oeiras Serviços de Saúde 2.590.000 70 0

Filiais e Empreendimentos Conjuntos

Farminsurance - Solução de serviços 

para proteção da saúde
Lisboa Serviços de Saúde 50.000 50 50

KPL - Kleya Premium Living, Lda. Oeiras Serviços de Saúde 32.895 24 0
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O valor das participações financeiras da Ageas 
Portugal Holdings nas suas subsidiárias e 
empreendimentos conjuntos é analisado como 
segue:

Valores em euros

Subsidiárias 2018 2017

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. 203.732.400 103.732.400

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

Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A. 338.954.359 440.954.359

Go Dental - Detenção e exploração de clínicas dentárias em Portugal
1.813.000 -

835.930.640 836.117.640

Filais

Farminsurance - Solução de serviços 

para proteção da saúde
105.671 25.000

KPL - Kleya Premium Living, Lda. - -

105.671 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 (“Seguro Directo”). 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 
transferência 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 participações 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 denominação 
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 potestativa 
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 par-
ticipada, 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 Millennium bcp 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 

descontados. O montante de dividendos esperados 
decorre de business plans a 10 anos preparados 
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 
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 imparidade 
registada, têm como pressuposto de base a 
capacidade de as Companhias concretizarem os 
seus planos de negócio nos prazos previstos, o que 
depende também da atual conjuntura económico-
financeira e da envolvente macroeconómica. 
Desvios às projeções efetuadas poderão ter impacto 
no montante da imparidade agora determinada.

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 
Farminsurance - Solução de serviços para 
proteção da saúde, contrato esse efetuado entre 
a Farminveste - Investimentos, Participações 
(Sociedade integrante do universo empresarial da 
ANF) e a Ageas Portugal Holdings. Esta última, 
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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 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 Millennium bcp Ageas 
Grupo Segurados SGPS S.A. O financiamento à 
Ageas Portugal Holding da sua quota-parte foi feito 
pela Ageas Insurance Internacional N.V., fazendo 
esta a ponte entre as duas entidades.

A GO DNL, S.A., é uma Sociedade privada, 
constituída em Portugal por escritura em 19 de 
julho de 2018, sendo detida pelo Grupo Ageas, 
através da Ageas Portugal Holdings SGPS, S.A. 
em 70%. A Sociedade tem por objeto social a 
detenção e exploração de clínicas dentárias em 
Portugal, pode ainda exercer quaisquer atividades 
que sejam complementares ou acessórias 
daquelas, incluindo a comercialização de produtos 
de higiene oral, relacionados com a atividade 
principal. A Sociedade poderá participar em 
agrupamentos complementares de empresas e em 
agrupamentos europeus de interesse económico, 

e bem assim, subscrever ou adquirir participações 
em Sociedades de direito nacional ou estrangeiro, 
qualquer que seja o respetivo objeto e ainda que 
sujeitas a lei especial.

Em 31 de julho de 2018 foi feito compra de 24% 
de uma participação financeira na Kleya, Lda, 
cujo objeto social é a consultadoria de vida e 
investimento para estrangeiros que queiram viver, 
trabalhar ou investir em Portugal. Esta empresa 
está também habilitada a exercer a atividade de 
mediação de seguros e de mediação imobiliária. 
Na sequência desta compra foi reconhecido um 
goodwill no montante de 115.205 euros.

Em março de 2018 foi feito um aumento de 
capital na Ageas Seguros de 50 milhões de euros 
pelo acionista Ageas Portugal Holdings, SGPS. 
Adicionalmente, uma operação de restruturação 
dos Capitais Próprios da Ageas Seguros foi 
deliberada em 21 de dezembro de 2018 e aprovada 
pela Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões, visou fundamentalmente 
otimizar a gestão do capital da seguradora e, 
simultaneamente, reforçar os níveis de solvência. 

Nesse sentido, a operação em causa foi estruturada 
nos seguintes passos: 

i. Reforço dos capitais próprios da Ageas 
Seguros em 50 milhões de euros pelo acionista 
Ageas Portugal Holdings, SGPS, SA., do 
qual resultou um fortalecimento dos níveis de 
solvência, colocando a Ageas Seguros com 
níveis de solvência idênticos aos das restantes 
seguradoras que integram a Ageas Portugal e 
dos mais sólidos do mercado;

ii. Realocação dos montantes das várias 
rubricas que integram os Capitais Próprios de 
forma a eliminar os Resultados Transitados, 
com valores negativos, decorrentes dos 
resultados negativos do passado. Para esta 
finalidade foram utilizados os mecanismos 
legais, como a Reserva Legal e o Prémio 
de Emissão, para além também de outras 
reservas com menor expressão;

iii. Desta transação resultou ainda a redução 
da rubrica de Capital Social para 7,5 milhões 
de euros, redução que não teve qualquer 
impacto no Capital Próprio da Ageas 
Seguros, nem nos seus níveis de solvência, 
tendo o remanescente sido alocado em 
reservas livres com a natureza de prestações 
acessórias, sujeita aos limites de reembolso 
das prestações suplementares.

Em 30 de outubro de 2018 o Conselho de 
Administração da Millennium bcp Ageas aprovou 
a redução de capital para 50.002.375 euros 
(representado por 10.000.475 ações com valor 
nominal de 5 euros), tendo 200.000.000 euros sido 
reembolsados aos acionistas (redução de capital), 
cuja quota-parte da Ageas Portugal Holding é de 
51%, correspondendo a 102.000.000 euros e os 
restantes 525.000.000 euros sido em prestações 
acessórias voluntárias e gratuitas sujeitas ao regime 
de reembolso de prestações suplementares.

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 
apresentação 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 – Outros créditos a receber

O valor registado a receber no montante de 
3.129.458 euros (2017: 3.123.000 euros), 
corresponde 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 2018 e 2017, o saldo desta 
conta corresponde na totalidade a depósitos 
bancários. Os saldos de depósitos de 2018 estão 
depositados no banco Santander (72.106.944 
euros), BBVA (351.596 euros), ABN AMRO (92.470 
euros) e Millennium bcp (78.229 euros). A Sociedade 
não tem depósitos em moeda estrangeira.

Nota 7 – Capital, reservas e resultados 
transitados

Capital

Em 31 de dezembro de 2018, 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.
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No ano de 2017, o capital social da Ageas Portugal 
Holdings foi aumentado conforme segue:

Valores em euros

Data
Natureza das 

ações

Valor 

nominal €
Nº 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 1 5.000.000 Dinheiro -25.000.000 0 -25.000.000 25.000.000 26.570.000 857.652.709

31/03/17 Nominativas 1 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 
obrigatoriamente dotada com um mínimo de 5% 
dos resultados anuais até à concorrência de um 
valor equivalente a 20% do seu capital social. Estas 
reservas não estão disponíveis para distribuição.

Resultados transitados

Em 2018 houve distribuição de dividendos no 
montante de 69.000.000 euros.

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). 

As declarações de autoliquidação da Sociedade 
ficam sujeitas a inspeção e eventual ajustamento 
pelas Autoridades Fiscais durante um período de 
quatro anos, ou durante o período de reporte dos 
prejuízos fiscais quando superior, contados a partir 
do exercício a que respeitam. Assim, poderão vir a ter 
lugar eventuais liquidações adicionais de impostos 
devido essencialmente a diferentes interpretações 
da legislação fiscal. No entanto, é convicção da 
Administração da Sociedade que não ocorrerão 
liquidações adicionais de valor significativo no 
contexto das demonstrações financeiras.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os saldos 
ativos e passivos relativos a impostos registados no 
Balanço da Sociedade são analisados como segue:

Valores em euros

2018 2017

Ativos por impostos correntes - IRC 3.309 21.711.025

Ativos por impostos 3.309 21.711.025

Passivos por impostos correntes 573 11.411

Passivos por impostos 573 11.411

Com relação ao imposto corrente sobre o 
rendimento registado nos resultados de 2018 e 
2017, a reconciliação da taxa de imposto é analisada 
como segue:

Valores em euros

2018 2017

Resultado antes de impostos 93.440.066 76.846.930

Taxa de imposto 22,5% 22,5%

Imposto calculado com base na taxa de imposto (21.024.015) (17.290.559)

Dividendos excluídos de tributação 21.109.500 19.539.821

Imparidade excluída de tributação - (2.250.000)

Outras diferenças permanentes (85.485) -

- (738)

A rubrica do ativo corrente, Estado e outros entes 
públicos, que evidencia um valor de 21.711.025 
euros, respeita a retenções na fonte efetuadas à 
Ageas Portugal Holdings 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 acionistas, 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.   

Nota 9 – Outras dívidas a pagar

Em 31 de dezembro de 2018, o valor de 6.707 euros 
(2017: 12.300 euros), respeita ao acréscimo de 
custos relacionados com honorários, incluindo IVA.
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Nota 10 – Transações com partes relacionadas

Os impactos das transações significativas com 
partes relacionadas são analisados como segue:

Valores em euros

Balanço Grupo Ageas MbcpAgeas Médis
Ocidental 

Seguros

Ageas Portugal 

Vida

Ageas Portugal 

Não Vida
KPL Go DNL SPPP Go Far AXA Total

Participações 

financeiras
- 338.954.359 81.464.142 77.754.208 132.212.531 203.732.400 - 1.813.000 - 105.671 - 836.036.311

Acionistas - - 16.800.000 23.600.000 6.500.000 - 3.090 - 500.000 - - 47.403.090

Empréstimos 

concedidos
- 61.409.950 - - - - 197.290 - - - - 61.607.240

Outros Ativos 30.448 5.625 5.369 - - - - - - 3.123.000 3.164.442

Caixa e depósitos 

bancários
- - - - - - - - - - - -

Total ativo - 400.394.757 98.269.767 101.359.577 138.712.531 203.732.400 200.380 1.813.000 500.000 105.671 3.123.000 948.211.083

Empréstimos 

obtidos
61.409.951 - - - - - - - - - - 61.409.951

Total passivo 61.409.951 - - - - - - - - - - 61.409.951

Líquido ativo/

(passivo) 2018
(61.409.951) 400.394.757 98.269.767 101.359.577 138.712.531 203.732.400 200.380 1.813.000 500.000 105.671 3.123.000 886.801.132

Líquido ativo/

(passivo) 2017
(64.357.326) 502.394.757 92.794.767 87.992.315 133.721.660 103.740.253 - - - 25.000 3.123.000 859.434.426

Valores em euros

Demonstração de 

Resultados
Grupo Ageas MbcpAgeas Médis

Ocidental 

Seguros

Ageas Portugal 

Vida

Ageas Portugal 

Não-Vida
KPL Go DNL SPPP Go Far AXA Total

Dividendos - 46.920.000 16.800.000 23.600.000 6.500.000 - - - - - 93.820.000

Juros de depósitos - - - - - - - - - - -

Prestações de 

Serviços
- - - - - - - - - -

Juros de 

empréstimos
- 2.947.375 - - - - 3.090 - - - 2.950.465

Total rendimentos - 49.867.375 16.800.000 23.600.000 6.500.000 - 3.090 - - - - 96.770.465

Perdas imputadas 

subsidiárias, 

associadas e 

empreendimentos 

conjuntos

- - - - - - (30.376) - - (269.329) - (299.705)

Juros de 

empréstimos 

obtidos

(2.947.375) - - - - - - - - - - (2.947.375)

Total gastos (2.947.375) - - - - - (30.376) - - (269.329) - (3.247.080)

Líquido 

rendimentos/

(gastos) 2018

(2.947.375) 49.867.375 16.800.000 23.600.000 6.500.000 - (27.286) - - (269.329) - 93.523.385

Líquido 

rendimentos/

(gastos) 2017

(3.157.325) 59.282.080 15.104.573 13.648.015 2.007.422 6.385 - - - - 86.891.150

Valores em euros

Balanço Grupo Ageas MbcpAgeas Médis
Ocidental 

Seguros

Ageas Portugal 

Vida

Ageas Portugal 

Não Vida
KPL Go DNL SPPP Go Far AXA Total

Dividendos pagos (69.000.000) - - - - - - - - (69.000.000)

Redução de capital - - - - - - - - - -

Liquido aumento/ 

(diminuição) capital 

próprio 2018

(69.000.000) - - - - - - - - (69.000.000)

Liquido aumento/ 

(diminuição) capital 

próprio 2017

(56.100.000) - - - - - - - - (56.100.000)

As transações com partes relacionadas foram 
efetuadas em termos equivalentes aos que 
prevalecem no mercado para transações 
similares. Os saldos apresentados resultam das 
operações realizadas com entidades detentoras 
de participação no capital social da Sociedade e 
outras entidades relacionadas. Estas operações 
inserem-se no normal desenvolvimento da atividade 
da Sociedade.

Para os efeitos da presente nota, entendemos que 
são relevantes, como elementos responsáveis 
pela gestão conforme enquadrado na IAS 24, os 
membros dos órgãos sociais. As remunerações 
e outros benefícios dos membros dos órgãos 
socias estão divulgados no capítulo “Corporate 
governance” do relatório de gestão e na nota 2.

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, 
formalizado através de um contrato celebrado 
em 5 de dezembro 2014. Este empréstimo, sem 
maturidade, estabelece uma remuneração de 
4,75% durante os primeiros cinco 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 
subsidiária Ocidental Vida, cujo respetivo contrato 
prevê as mesmas cláusulas relativas a maturidade 
e remuneração. 

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 Internacional 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 Millennium bcp 
Ageas Grupo Segurados SGPS S.A. O financia-
mento à Ageas Portugal Holdings da sua quota-
-parte foi feito pela Ageas Insurance Internacional 
N.V., fazendo esta a ponte entre as duas entidades.

Durante o ano de 2018 foi atribuído à Ageas Portugal 
Holdings o montante de 93.820.000 euros (2017: 
86.843.650 euros) de dividendos das Associadas, 
nomeadamente 46.920.000 euros da Millennium 
bcp Ageas, 23.600.000 euros da Ocidental 
Seguros, 16.800.000 euros da Médis e 6.500.000 
euros da Ageas Vida (2017: 13.643.650 euros da 
Ocidental Seguros, 15.100.000 euros da Médis, 
2.000.000 euros da Ageas Vida e 56.100.000 euros 
da Millennium bcp Ageas).
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Com a aplicação do método de equivalência 
patrimonial, o impacto do reconhecimento dos 
resultados em 2018 da joint venture com a 
Farminsurance foi uma perda de (269.329 euros) e 
da Kleya (30.376 euros).

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 fl ows. Nesta base, o justo 
valor estimado é infl uenciado por pressupostos 
usados nesses modelos de valorização, que 
necessariamente incorporam algum nível de 
incerteza, e refl etem exclusivamente o valor 
atribuídos aos diferentes instrumentos fi nanceiros.

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 defi nido através de 
um conjunto de regulamentos, normas de conduta, 
limites e padrões mínimos de aceitação de riscos 
pré-identifi cados.

A função de gestão de risco na Ageas Portugal 
Holdings está centralizada no Chief Financial 
Offi cer (CFO).

Taxonomia de Risco

Para garantir uma abordagem coerente e 
abrangente visando a identifi cação, avaliação, 
monitorização e o reporte de riscos, dentro da 
Ageas Portugal Holdings a identifi cação dos riscos 
é realizada através da estrutura da taxonomia 
defi nida 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

Financeiro Outros

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 elaboração 
e implementação da resposta adequada a nível 
estratégico. O Key Risk Reporting é o resultado do 
processo de identifi cação e avaliação dos principais 
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 fl utuações no 
nível e na volatilidade dos preços de mercado 
dos ativos, passivos e outros instrumentos 
fi nanceiros, denominados Riscos de Mercado ou 
de eventuais perdas devido ao comportamento 
inesperado de devedores ou contrapartes de 
ativos de investimentos denominado Risco de 
Incumprimento.

O modelo de governo relacionado com os Riscos 
Financeiros na Ageas Portugal Holdings está 
claramente defi nido 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 responsabilidade do 
Chief Financial Offi cer e do Departamento de 
Investimentos. Para além disso o Chief Financial 
Offi cer tem responsabilidades na gestão dos 
riscos fi nanceiros, as quais são delegadas no 
Comité de Risco e no Comité de Investimentos 
(CI);

 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 trata normalmente de 
ativos de curto prazo, o saldo de balanço é uma 
estimativa razoável do seu justo valor.

Devedores, Credores, Outros créditos a receber e
Outras dívidas 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 fi nanceiros da Sociedade 
registados ao custo amortizado são como segue:

Valores em euros

2018 2017

Ativos e passivos fi nanceiros ao custo amortizado Níveis Justo Valor Valor Balanço Justo Valor Valor Balanço

Caixa e depósitos bancários   1 73.629.240 73.629.240 54.948.121 54.948.121

Outros ativos fi nanceiros ao custo amortizado   3 105.455.350 112.181.230 87.649.113 87.649.113

179.084.590 185.810.470 142.597.234 142.597.234

Outros passivos fi nanceiros ao custo amortizado 3 54.728.914 61.454.794 64.369.627 64.369.627

54.728.914 61.454.794 64.369.627 64.369.627

De acordo com o IFRS 13, os ativos e passivos 
fi nanceiros podem estar valorizados ao justo valor 
de acordo com um dos níveis divulgados na nota 
II.1.d).

Nota 12 – Gestão de riscos

A Ageas Portugal Holdings dedica-se à gestão 
de participações sociais noutras Sociedades, 
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 identifi cados e geridos de uma forma 
efi caz, 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 
competência nuclear.
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• O Departamento de Gestão de Riscos e 
Atuariado:

- É responsável pela Strategic Asset 
Allocation (SAA), bem como pelo relatório 
sobre a exposição de riscos fi nanceiros da 
Ageas Portugal Holdings;

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

- 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 
defi nidos – 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 
responsabilidade seja delegada a um gestor 
externo de ativos (F&C Portugal), a função 
de Investimentos 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 
defi nidos pelo CI/Comité de Risco ou por 
supervisores locais.

• O Comité de Risco:

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

• O Risk Offi cer tem como principais funções:

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

- Emitir parecer sobre a adequação dos 
regulamentos 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 refl ete possíveis 
perdas decorrentes da incapacidade de uma 
contraparte e/ou devedores cumprirem os termos 
acordados. O âmbito da defi nição deste risco 
inclui o incumprimento em ativos de investimento 
(obrigações, ações, etc.).

Tendo em conta a possibilidade de sobreposição 
entre o Risco de Spread e do Risco de 
Incumprimento, a Taxonomia de Risco da Ageas 
Portugal Holdings foi elaborada por forma a 
assegurar que todos os riscos relacionados com o 
crédito estão identifi cados 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 
fi nanceira decorrente de alterações nas taxas de 
juro, câmbio, spreads, ações, etc. O risco de perda 
ou de provocar alteração da situação fi nanceira 
resultante, direta ou indiretamente, de fl utuações 
no nível e na volatilidade dos preços no mercado 
de ativos, passivos e instrumentos fi nanceiros, é 
defi nido na Ageas Portugal Holdings como Risco 
de Mercado.

A diversifi cação é uma das ações de mitigação 
utilizada pela Ageas Portugal Holdings para 
reduzir o risco de mercado, e, por conseguinte, 
são realizadas monitorizações à carteira de títulos 
de investimento no âmbito das classifi cações, 
indústrias, mercados e países.

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

Qualquer ativo fi nanceiro está expresso numa 
moeda específi ca 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 defi niu que todo 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.
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Nota 13 – Normas contabilísticas e interpretações 
recentemente emitidas

1. Impacto da adoção de novas normas, alterações 
às normas e interpretações que se tornaram 
efetivas a 1 de janeiro de 2018:

• IFRS 15 (nova), ‘Rédito de contratos com 
clientes’. Esta nova norma aplica-se apenas 
a contratos para a entrega de produtos ou 
prestação de serviços a clientes, e exige que a 
entidade reconheça o rédito quando a obrigação 
contratual de entregar ativos ou prestar serviços 
é satisfeita e pelo montante que reflete a 
contraprestação a que a entidade tem direito, 
conforme previsto na “metodologia das 5 etapas”. 
[A Sociedade não espera impactos relevantes 
decorrente das alterações desta norma]

• Alterações à IFRS 15, ‘Rédito de contratos 
com clientes’. Estas alterações referem-se às 
indicações adicionais a seguir para determinar 
as obrigações de desempenho de um contrato, 
ao momento do reconhecimento do rédito 
de uma licença de propriedade intelectual, à 
revisão dos indicadores para a classificação da 
relação principal versus agente, e aos novos 
regimes previstos para simplificar a transição. 
[A Sociedade não espera impactos relevantes 
decorrente das alterações desta norma]

• IFRS 9 (nova), ‘Instrumentos financeiros’. 
A IFRS 9 substitui os requisitos da IAS 39, 
relativamente: (i) à classificação e mensuração 
dos ativos e passivos financeiros; (ii) ao 
reconhecimento de imparidade sobre créditos a 
receber (através do modelo da perda esperada); 
e (iii) aos requisitos para o reconhecimento e 
classificação da contabilidade de cobertura. 
[A Sociedade não espera impactos relevantes 
decorrente das alterações desta norma]

• IFRS 4 (alteração), ‘Contratos de seguro 
(aplicação da IFRS 4 com a IFRS 9)’. Esta 
alteração atribui às entidades que negoceiam 
contratos de seguro a opção de reconhecer no 
Outro rendimento integral, em vez de reconhecer 
na Demonstração dos resultados, a volatilidade 
que pode resultar da aplicação da IFRS 9 antes 
da nova norma sobre contratos de seguro ser 
publicada. Adicionalmente é dada uma isenção 
temporária à aplicação da IFRS 9 até 2021 às 
entidades cuja atividade predominante seja a de 
seguradora. Esta isenção é opcional e aplica-se 
às demonstrações financeiras consolidadas que 
incluam uma entidade seguradora. [A presente 
norma não é aplicável à Sociedade]

• IFRS 2 (alteração), ‘Classificação e 
mensuração de transações de pagamentos 
baseados em ações’. Esta alteração clarifica 
a base de mensuração para as transações 
de pagamentos baseados em ações 
liquidadas financeiramente (cash-settled) e a 
contabilização de modificações a um plano de 
pagamentos baseado em ações, que alteram a 
sua classificação de liquidado financeiramente 
(cash-settled) para liquidado com capital próprio 
(equity-settled). Para além disso, introduz uma 
exceção aos princípios da IFRS 2, que passa 
a exigir que um plano de pagamentos baseado 
em ações seja tratado como se fosse totalmente 
liquidado com capital próprio (“equity-settled”), 
quando o empregador seja obrigado a reter um 
montante de imposto ao funcionário e pagar essa 
quantia à autoridade fiscal. [A presente norma 
não é aplicável à Sociedade]

• IAS 40 (alteração) ‘Transferência de 
propriedades de investimento’. Esta alteração 
clarifica que os ativos só podem ser transferidos 
de e para a categoria de propriedades de 
investimentos quando exista evidência da 

alteração de uso. Apenas a alteração da intenção 
da gestão não é suficiente para efetuar a 
transferência. [A presente norma não é aplicável 
à Sociedade]

• Melhorias às normas 2014 – 2016. Este ciclo 
de melhorias afeta os seguintes normativos: IFRS 
1, IFRS 12 e IAS 28. [A Sociedade não espera 
impactos relevantes decorrente das alterações 
destas normas]

• IFRIC 22 (nova), ‘Operações em moeda 
estrangeira e contraprestação antecipada. 
Trata-se de uma interpretação à IAS 21 ‘Os efeitos 
de alterações em taxas de câmbio’ e refere-se 
à determinação da “data da transação” quando 
uma entidade paga ou recebe antecipadamente 
a contraprestação de contratos denominados 
em moeda estrangeira. A “data da transação” 
determina a taxa de câmbio a usar para 
converter as transações em moeda estrangeira. 
[A presente norma não é aplicável à Sociedade]

2. Normas (novas e alterações) e interpretações 
publicadas, cuja aplicação é obrigatória para 
períodos anuais que se iniciem em ou após 1 de 
janeiro de 2019, que a União Europeia já endossou:

• IFRS 16 (nova), ‘Locações’ (a aplicar nos 
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro 
de 2019). Esta nova norma substitui o IAS 17, 
com um impacto significativo na contabilização 
pelos locatários que são agora obrigados a 
reconhecer um passivo de locação refletindo 
futuros pagamentos da locação e um ativo 
de “direito de uso” para todos os contratos de 
locação, exceto certas locações de curto prazo 
e de ativos de baixo valor. A definição de um 
contrato de locação também foi alterada, sendo 
baseada no “direito de controlar o uso de um 
ativo identificado”. No que se refere ao regime 

de transição, a nova norma pode ser aplicada 
retrospetivamente ou pode ser seguida uma 
abordagem retrospetiva modificada. [A presente 
norma não é aplicável à Sociedade]

• IFRS 9 (alteração), ‘Elementos de pré-paga-
mento com compensação negativa’ (a aplicar 
nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de 
janeiro de 2019). Esta alteração introduz a pos-
sibilidade de classificar ativos financeiros com 
condições de pré-pagamento com compensa-
ção negativa, ao custo amortizado, desde que se 
verifique o cumprimento de condições específi-
cas, em vez de serem classificados ao justo valor 
através de resultados. [A Sociedade não espera 
impactos relevantes decorrente das alterações 
desta norma].

IFRIC 23 (nova), ‘Incerteza sobre o tratamento 
de Imposto sobre o rendimento’ (a aplicar nos 
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro 
de 2019). Trata-se de uma interpretação à IAS 
12 – ‘Imposto sobre o rendimento’, referindo-se 
aos requisitos de mensuração e reconhecimento 
a aplicar quando existem incertezas quanto à 
aceitação de um determinado tratamento fiscal 
por parte da Administração fiscal relativamente a 
Imposto sobre o rendimento. Em caso de incerteza 
quanto à posição da Administração fiscal sobre 
uma transação específica, a entidade deverá 
efetuar a sua melhor estimativa e registar os ativos 
ou passivos por imposto sobre o rendimento à luz 
da IAS 12, e não da IAS 37 – ‘Provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes’, com base no 
valor esperado ou o valor mais provável. A aplicação 
da IFRIC 23 pode ser retrospetiva ou retrospetiva 
modificada. [A Sociedade não espera impactos 
relevantes decorrente das alterações desta norma]
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3. Normas (novas e alterações) publicadas, cuja 
aplicação é obrigatória para períodos anuais que 
se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019, mas 
que a União Europeia ainda não endossou:

• IAS 19 (alteração), ‘Alterações, reduções e 
liquidações de planos de benefícios definidos’ 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2019). Esta alteração ainda 
está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia. Esta alteração à IAS 19 exige que uma 
entidade: (i) utilize pressupostos atualizados 
para determinar o custo do serviço atual e os 
juros líquidos para o período remanescente após 
a alteração, redução ou liquidação do plano; e 
(ii) reconheça no resultado do exercício como 
parte do custo com serviços passados, ou 
como ganho ou perda na liquidação qualquer 
redução no excedente de cobertura, mesmo 
que o excedente de cobertura não tenha sido 
reconhecido anteriormente devido ao impacto 
do asset ceiling. O impacto no asset ceiling é 
sempre registado no Outro Rendimento Integral, 
não podendo ser reciclado por resultado do 
exercício. [A Sociedade não espera impactos 
relevantes decorrente das alterações desta 
norma]

• IAS 28 (alteração), ‘Investimentos de longo-
prazo em associadas e empreendimentos 
conjuntos’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem 
em ou após 1 de janeiro de 2019). Esta alteração 
ainda está sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia. Esta alteração clarifica que os 
investimentos de longo-prazo em associadas e 
empreendimentos conjuntos (componentes do 
investimento de uma entidade em associadas e 
empreendimentos conjuntos), que não estão a ser 
mensurados através do método de equivalência 
patrimonial, são contabilizados segundo a 
IFRS 9. Os investimentos de longo-prazo em 
associadas e empreendimentos conjuntos, estão 

sujeitos ao modelo de imparidade das perdas 
estimadas, antes de ser adicionado para efeitos 
de teste de imparidade ao investimento global 
numa associada ou empreendimentos conjuntos, 
quando existam indicadores de imparidade. 
[A presente norma não é aplicável à Sociedade]

• IFRS 3 (alteração), ‘Definição de negócio’ 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em 
ou após 1 de janeiro de 2020). Esta alteração 
ainda está sujeita ao processo de endosso da 
União Europeia. Esta alteração constitui uma 
revisão à definição de negócio para efeitos de 
contabilização de concentrações de atividades 
empresariais. A nova definição exige que 
uma aquisição inclua um input e um processo 
substancial que conjuntamente gerem outputs. 
Os outputs passam a ser definidos como bens 
e serviços que sejam prestados a clientes, que 
gerem rendimentos de investimentos financeiros 
e outros rendimentos, excluindo os retornos 
sob a forma de reduções de custos e outros 
benefícios económicos para os acionistas. 
Passam a ser permitidos ‘testes de concentração’ 
para determinar se uma transação se refere 
à aquisição de um ativo ou de um negócio. [A 
Sociedade não espera impactos relevantes 
decorrentes das alterações desta norma]

• IAS 1 e IAS 8 (alteração), ‘Definição de 
material’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem 
em ou após 1 de janeiro de 2020). Esta alteração 
ainda está sujeita ao processo de endosso da 
União Europeia. Esta alteração introduz uma 
modificação ao conceito de material. Inclui 
clarificações quanto à referência a informações 
pouco claras, correspondendo a situações em 
que o seu efeito é similar a omitir ou distorcer 
tais informações, no contexto global das 
demonstrações financeiras; e ainda clarificações 
quanto ao termo ‘principais utilizadores das 
demonstrações financeiras’, sendo estes 

definidos como ‘atuais e futuros investidores, 
financiadores e credores’ que dependem das 
demonstrações financeiras para obterem 
uma parte significativa da informação de que 
necessitam. [A Sociedade não espera impactos 
relevantes decorrentes das alterações desta 
norma]

• Melhorias às normas 2015 – 2017 (a aplicar 
aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de 
janeiro de 2019). Este ciclo de melhorias ainda 
está sujeito ao processo de endosso pela União 
Europeia. Este ciclo de melhorias afeta os 
seguintes normativos: IAS 23, IAS 12, IFRS 3 e 
IFRS 11. 

• IAS 23, ‘Custos de empréstimos obtidos’ 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em 
ou após 1 de janeiro de 2019). Esta melhoria 
clarifica que os empréstimos específicos obtidos 
que ainda permaneçam em aberto, após os 
ativos qualificáveis a que respeitam estarem 
na sua condição de uso ou venda, devem ser 
adicionados aos empréstimos genéricos para 
calcular a taxa de juro média de capitalização 
nos outros ativos qualificáveis. [A presente 
norma não é aplicável à Sociedade]

• IAS 12, ‘Impostos sobre o rendimento’ 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em 
ou após 1 de janeiro de 2019). Esta melhoria 
clarifica que os impactos fiscais dos dividendos 
são reconhecidos na data em que a entidade 
regista a responsabilidade pelo pagamento 
de dividendos, os quais são reconhecidos no 
resultado do exercício, no outro rendimento 
integral ou em capital, consoante a transação 
ou o evento que deu origem aos dividendos. 
[A Sociedade não espera impactos relevantes 
decorrentes das alterações desta norma]

• IFRS 3, ‘Concentrações de atividades 
empresariais’ e IFRS 11, ‘Acordos conjuntos’ 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2019). Estas melhorias 
clarificam que: i) na obtenção de controlo sobre 
um negócio que é uma operação conjunta, os 
interesses detidos anteriormente pelo investidor 
são remensurados ao justo valor; e ii) quando um 
investidor numa operação conjunta (não exerce 
controlo conjunto) obtém controlo conjunto 
numa operação conjunta que é um negócio, não 
remensura o interesse detido anteriormente ao 
justo valor. [A presente norma não é aplicável à 
Sociedade]

• Estrutura concetual, ‘Alterações na referência 
a outras IFRS’ (a aplicar nos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2020). Estas 
alterações ainda estão sujeitas a aprovação 
pela União Europeia. Como resultado da 
publicação da nova Estrutura Conceitual, o 
IASB introduziu alterações no texto de várias 
normas e interpretações, como: IFRS 2, IFRS 
3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 
37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 
22, SIC 32, de forma a clarificar a aplicação 
das novas definições de ativo / passivo e de 
gasto / rendimento, além de algumas das 
características da informação financeira. Essas 
alterações são de aplicação retrospetiva, exceto 
se impraticáveis. [A Sociedade não espera 
impactos relevantes decorrentes das alterações 
desta norma]

• IFRS 17 (nova), ‘Contratos de seguro’ (a 
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2021). Esta norma ainda 
está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia. Esta nova norma substitui o IFRS 4 
e é aplicável a todas as entidades que emitam 
contratos de seguro, contratos de resseguro e 
contratos de investimento com características de 
participação discricionária. A IFRS 17 baseia-se 

10099



Relatório de Gestão 
do Exercício 2018

101 102

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

na mensuração corrente das responsabilidades 
técnicas, a cada data de relato. A mensuração 
corrente pode assentar num modelo completo 
(building block approach) ou simplifi cado (premium 
allocation approach). O reconhecimento da 
margem técnica é diferente consoante esta seja 
positiva ou negativa. A IFRS 17 é de aplicação 
retrospetiva. [A presente norma não é aplicável 
à Sociedade]

Nota 14 – Eventos subsequentes

Tendo em conta o disposto no IAS 10, até à data de 
autorização para emissão destas demonstrações 
fi nanceiras, não foram identifi cados eventos 
subsequentes que impliquem ajustamentos ou 
divulgações adicionais.
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