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1. Síntese 

O presente relatório sobre a solvência e a situação financeira tem por base o estatuído na Lei n.º 147/2015, 
decorrente da Diretiva 2009/138/EC, no Regulamento Delegado (EU) 2015/35 da Comissão e as orientações 
emitidas pela European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”). 
 
Considerando o descrito no artigo 292.º daquele Regulamento Delegado, apresenta-se, de seguida, uma 
Síntese dos elementos que compreendem o presente relatório sobre a solvência e a situação financeira da Patris 
Investimentos, SGPS, S.A. (doravante Patris Investimentos ou Grupo). 

 
(i) Atividades e Desempenho 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do novo coronavírus, designado 
COVID-19, como pandemia. Diversos sectores da economia foram afetados por efeitos, diretos e indiretos, 
provocados pela pandemia.  Em causa, entre outros possíveis efeitos, salienta-se a disrupção ou limitação de 
fornecimentos de bens e serviços ou incapacidade de virem a ser cumpridos compromissos contratuais, pelas 
diversas contrapartes, podendo como tal, alterar-se a perceção e avaliação do risco de negócio. Verificou-se 
uma retração económica geral.  

Em 2021 o foco da Patris Investimentos foi claramente o crescimento orgânico das suas empresas, o 
fortalecimento da sua estrutura de balanço, a racionalização dos meios e a concentração nas suas principais 
participações. Adicionalmente, a Patris Investimentos constituiu uma nova sociedade de Intermediação de 
Crédito e de Mediação de Seguros, a Patris Capital, Lda, e adquiriu ao Real Capital - FCR 100% do capital da 
Greenvita, 99,64% da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira (CAMF) e 99,25% da Aero Topográfica 
(ARTOP), tendo posteriormente alienado10% do capital da Greenvita à Indumape. 

Através da Real Vida, da Patris SGFTC e da Patris Finance, o Grupo Patris reforçou e consolidou assim em 
2021 o seu posicionamento como grupo especializado nas áreas de seguros de vida, gestão da poupança de 
médio e longo prazo, investimentos e corretagem de valores mobiliários e gestão de fundos de titularização e 
de recuperação de créditos. De forma gradual e consistente, a Patris vai-se afirmando como um player 
independente de referência no mercado português. 

Neste ano o Grupo passou a contar com um quadro médio de 216 colaboradores, apresentando uma redução 
de 7 colaboradores face ao registado no ano anterior.  

Os capitais próprios do Grupo antes de interesses minoritários atingiram em 2021 os 36,4 milhões de euros, 
tendo a Margem de Solvência passado dos 210% em 2020 para 207% no final do ano transato. 

A 31 de dezembro de 2021, os fundos próprios elegíveis consolidados ascendem a 91.004 milhares de Euros, 
enquanto os requisitos de capital de solvência consolidada ascendem a 43.962 milhares de Euros. O requisito 
de capital mínimo, à data de referência do presente relatório, ascende a 10.991 milhares de Euros e o rácio dos 
fundos próprios elegíveis face ao MCR consolidado do Grupo é de 828%. 

 
(ii) Sistemas de Governação 

A Patris Investimentos, SGPS, S.A. é uma sociedade anónima constituída em outubro de 2006, cuja atividade 
é desenvolvida principalmente através das suas empresas financeiras ou de seguros e do seu fundo de capital 
de risco. 
 
O modelo de governo da Patris Investimentos e das entidades core do Grupo (participadas pertencentes ao 
setor financeiro e ao setor segurador) que assegura a efetiva segregação de funções de administração e 
fiscalização é composto, pelos seguintes órgãos sociais: 

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

 
O Grupo definiu estruturas de governo societário e de governação interna adequadas à sua dimensão, 
estratégia de negócio e operações. A estrutura de governação é composta por funções de controlo 
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independente, como a função de Compliance, a função de auditoria interna, a função de gestão de riscos e a 
função atuarial. 
 

(iii) Perfil de Risco 

O Grupo assegura a monitorização para cada categoria de risco, da respetiva exposição, concentração, medidas 
de mitigação implementadas e análises de sensibilidade. 
 
A avaliação dos riscos tem por base a fórmula padrão, sendo os principais risco a que o Grupo se encontra 
exposto o risco de mercado e o risco específico dos seguros de vida. 
 
A composição do Requisito de Capital de Solvência apresenta a seguinte estrutura (em milhares de Euros): 

 

 
 

 
(iv) Avaliação para efeitos de Solvência 

No presente capítulo são descritas as bases e métodos utilizados na avaliação de ativos, provisões técnicas e 
outros elementos do passivo, juntamente com uma explicação de eventuais desvios importantes relativamente 
às bases e métodos utilizados nas demonstrações financeiras estatutárias, sendo no ativo decorrentes de 
Goodwill, Custos de aquisição diferidos, Ativos por impostos diferidos, Participações e Recuperáveis de 
resseguro, e no passivo decorrentes de Provisões técnicas e Passivos por impostos diferidos. 

 
(v) Gestão do Capital 

O Grupo dispõe de uma política de gestão de capital alinhada com o seu perfil de risco tendo como principal 
objetivo a existência de adequados princípios e metodologias de gestão de capital que permitam garantir a 
margem de solvência (solidez financeira) e a liquidez, a proteção dos segurados e a maximização do retorno 
aos acionistas. 

 
O montante de Fundos Próprios elegíveis para a cobertura do Requisito do Capital de Solvência II exigido pela 
fórmula padrão é o abaixo indicado: 
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                                                                                                                                                        (em milhares de Euros) 

  

 

 

            

 
 

  

31/12/2021 Fundos Próprios
Tier 1 - sem 

restrições
Tier 3

Capital realizado 1 3.008 1 3.008 -           

Reserv a de reconciliação 7 7 .997 7 7 .997 -           

Ativ os líquidos por impostos diferidos -                                 -                          -           

Total dos fundos próprios de base 91.004 91.004 -         

Fundos próprios disponíveis e elegíveis

Total disponív el para cumprimento do RCS consolidado do grupo (excluindo 

os fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas incluídas no 

perímetro de consolidação atrav és de D&A)

91 .004 91 .004 -           

Total disponív el para cálculo MCR consolidado do Grupo 91 .004 91 .004 -           

Total elegív el para cumprimento do RCS consolidado do grupo (excluindo os 

fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas incluídas no 

perímetro de consolidação atrav és de D&A)  

91 .004 91 .004 -           

Total elegív el para cálculo MCR consolidado do Grupo 91 .004 91 .004 -           

SCR consolidado do Grupo 43.962

MCR consolidado do Grupo 10.991

Rácio fundos próprios elegíveis face ao SCR consolidado do Grupo 207%

Rácio fundos próprios elegíveis face ao MCR consolidado do Grupo 828%

Total dos fundos próprios elegív eis para cumprimento do RCS do grupo 

(incluindo os fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas 

incluídas no perímetro de consolidação atrav és de D&A)

91 .004 91 .004 -           

SCR para as entidades incluídas no perímetro de consolidação 

através de D&A
43.962

SCR do Grupo 43.962

Rácio entre os Fundos próprios elegíveis e o RCS do grupo incluindo 

outras empresas do setor financeiro e as empresas incluídas no 

perímetro de consolidação através de D&A

207%
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2. Atividades e desempenho 

2.1. Patris Investimentos, SGPS, S.A. 

O Grupo Patris tem a sua origem na empresa Patris Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A., criada em 
2006, atualmente denominada Patris Investimentos, SGPS, S.A. A atividade da Patris Investimentos (Grupo 
Patris) é desenvolvida principalmente através das suas empresas financeiras ou de seguros e do seu fundo de 
capital de risco. 

Para além do setor segurador e de gestão de fundos de pensões, o Grupo Patris atua na área de gestão de fundos 
de titularização de créditos (área financeira), bem como, na área da corretagem de valores mobiliários 
enquanto agente vinculado e está presente nos setores agroalimentar, inspeções automóveis, hotelaria e 
termalismo, cafés e sistemas de informação geográfica, através das suas participações na Real Vida Seguros, 
Patris SGFTC, Patris Finance, Indumape, Greenvita, Controlauto, Companhia das Águas Medicinais da 
Felgueira, Iberpartners Cafés e Aero Topográfica, respetivamente. 

Em maio de 2021, a Patris Investimentos, SGPS, S.A. adquiriu ao Real Capital – FCR a totalidade do capital 
social da Greenvita, S.A., tendo sido posteriormente alienado à Indumape 10% do capital social daquela 
entidade.  

Em setembro de 2021, o capital social da Greenvita foi aumentado de 50.000 euros para 60.000 euros através 
da entrada de um novo acionista, tendo, consequentemente, a participação da Patris Investimentos reduzido 
para 75% e a participação da Indumape para 8,33% do capital social. 

Ainda em maio de 2021, a Patris Investimentos adquiriu 99,25% do capital social da Aero Topográfica, Lda e 
99,64% do capital social da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. ao Real Capital-FCR.  

Em junho de 2021 foi constituída a Patris Capital, Lda, com o capital social de 5.000 Euros, tendo a Patris 
Investimentos subscrito e realizado 4.950 Euros de quota, detendo assim 99% do capital social daquela 
entidade. 

Em setembro de 2021 ocorreu a fusão, por incorporação, da Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da 
Felgueira, S.A. na Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A., com a consequente extinção da Nova 
Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, S.A. 

De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o Sector Segurador, nos 
termos da Norma Regulamentar n.º 3/2018-R, de 29 de março, da Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões e com as restantes normas regulamentares emitidas por este organismo, as empresas 
subsidiárias incluídas na consolidação, pelo método de consolidação integral, suas sedes sociais e proporção 
no capital detido em 31 de dezembro de 2021, são as seguintes: 
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As seguintes entidades do Grupo foram excluídas do perímetro de consolidação: 

 

Para efeitos de consolidação prudencial, o Grupo Patris determinou os dados consolidados, de acordo com o 
artigo 335.º do Regulamento Delegado 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014.  

As participações detidas pela Patris Investimentos, direta e indiretamente, são consideradas na determinação 
dos dados consolidados e no cálculo do requisito de capital de solvência do grupo, de acordo com os artigos 
335.º e 336.º do Regulamento Delegado 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014. 

A 31 de dezembro de 2021, o organograma da Patris Investimentos com a indicação expressa das empresas 
participadas encontra-se descrito na figura abaixo:  

 

As principais atividades do Grupo Patris, cuja holding é a Patris Investimentos, SGPS, S.A., são desenvolvidas 
através das suas empresas pertencentes ao setor financeiro e ao setor segurador e de fundos de pensões: 

(i) Real Vida Seguros, S.A. e 

(ii) Patris, SGFTC, S.A. 

Para além da atividade principal, o Grupo Patris atua também em diversos outros setores, com participação 
nas seguintes entidades operacionais: 

(i) Indumape - Industrialização de Fruta, S.A. (“Indumape”), através do Fundo Real Capital-FCR 
(“Fundo Real Capital”), no setor agroalimentar; 
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(ii) Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, S.A. (“Controlauto”), através do Fundo Real Capital, 
no setor das inspeções automóveis; 

(iii) Iberpartners Cafés SGPS, S.A (“Iberpartners”), através do Fundo Real Capital, no setor dos cafés;  

(iv) Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A. (“CAMF”)  no setor da hotelaria e termalismo; 

(v) Aero Topográfica, Lda. (”Artop”) no setor dos sistemas de informação geográfica; 

(vi) Greenvita, S.A. (“Greenvita”) no setor agroalimentar  e 

(vii) Patris Finance, Lda (“Patris Finance”), atua como Agente Vinculado do Banco BIG 

(viii) Patris Capital, Lda (“Patris Capital”), no setor da intermediação de crédito e mediação de seguros 

Ao longo de 2021, o Grupo apresentou um número médio de colaboradores de 216, apresentando uma redução 
de 7 colaboradores face ao ano anterior.  

Nº médio 
Colaboradores 

31/12/2021 31/12/2020 

Total 216 223 

A autoridade responsável pela supervisão do Grupo é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões (“ASF”), com sede na Avenida da República, 76, 1600-205 Lisboa, representada pelo Senhor Dr. Luís 
Nunes, cujo contacto telefónico é +351 217 903 100. 

A auditoria externa está a cargo da JM Ribeiro da Cunha & Associados, SROC, Lda, com sede na Av. José 
Gomes Ferreira, 11, 5º Piso, Sala 54, Miraflores, 1495-139 Algés, representada pelo Senhor Dr. Raul Fernandes, 
cujo contacto telefónico é +351 214 103 222.  

Para efeitos de certificação do presente relatório, a certificação será da responsabilidade da Oliveira, Reis & 
Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com sede na Avenida Columbano Bordalo 
Pinheiro, nº 75, 8º piso, Fração 8.02, 1070-061, representada pela Senhora Dra. Maria Cravo, cujo contacto 
telefónico é +351 217 273 129. 

A Atuária Responsável da Patris Investimentos e da Real Vida Seguros é a Senhora Dra. Cármen Oliveira, com 
domicílio profissional na Rua Abranches Ferrão, nº 10, 1600-001 Lisboa, cujo contacto telefónico é +351 213 
170 323. 

Conforme referido nos parágrafos anteriores, a Real Vida Seguros, S.A. é a única empresa do grupo que exerce 
a atividade de seguros, de acordo com a Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, pelo que as informações a seguir 
são prestadas no âmbito da atividade seguradora. 

A Real Vida Seguros desenvolve a sua atividade em território nacional e nas seguintes classes de negócio: 

(i) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira com participação discricionária 
nos resultados (contratos de seguro); 

(ii) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira sem participação discricionária 
nos resultados (contratos de investimento); 

(iii) Seguros unit-linked; 

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

(v) Seguros de saúde; e 

(vi) Seguros de acidentes pessoais e acidentes de trabalho. 
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2.2. Principais acontecimentos 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do novo coronavírus, designado 
COVID-19, como pandemia. Diversos sectores da economia foram afetados por efeitos, diretos e indiretos, 
provocados pela pandemia.  Em causa, entre outros possíveis efeitos, salienta-se a disrupção ou limitação de 
fornecimentos de bens e serviços ou incapacidade de virem a ser cumpridos compromissos contratuais, pelas 
diversas contrapartes, podendo como tal, alterar-se a perceção e avaliação do risco de negócio. Verificou-se 
uma retração económica geral.  

Em 2021 o foco da Patris Investimentos foi claramente o crescimento orgânico das suas empresas, o 
fortalecimento da sua estrutura de balanço, a racionalização dos meios e a concentração nas suas principais 
participações. Adicionalmente, a Patris Investimentos constituiu uma nova sociedade de Intermediação de 
Crédito e de Mediação de Seguros, a Patris Capital, Lda, e adquiriu ao Real Capital - FCR 100% do capital da 
Greenvita, 99,64% da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira (CAMF) e 99,25% da Aero Topográfica 
(ARTOP), tendo posteriormente alienado10% do capital da Greenvita à Indumape. 

Através da Real Vida, da Patris SGFTC e da Patris Finance, o Grupo Patris reforçou e consolidou assim em 
2021 o seu posicionamento como grupo especializado nas áreas de seguros de vida, gestão da poupança de 
médio e longo prazo, investimentos e corretagem de valores mobiliários e gestão de fundos de titularização e 
de recuperação de créditos. De forma gradual e consistente, a Patris vai-se afirmando como um player 
independente de referência no mercado português. 

2.3. Desempenho da subscrição 

O desempenho da subscrição diz respeito à atividade da Real Vida Seguros, dado se tratar da única empresa 
que exerce a atividade seguradora na estrutura do Grupo. 

Num contexto de mercado particularmente difícil para todos os intervenientes, a Real Vida Seguros continuou 
a apostar numa estratégia de proximidade e apoio às suas redes de agentes. A digitalização e agilização de 
processos, o reforço da oferta formativa e a pronta resposta às solicitações e necessidades de agentes e clientes, 
contribuíram para a consolidação da relação comercial da Real Vida com os seus agentes, e explicam o forte 
crescimento da produção nova que, avaliada em função dos prémios anualizados, cresceu 21,3% face ao ano 
anterior. 

No Canal Mediação, o principal canal de distribuição da Real Vida, reforçou-se o número de agentes ativos e o 
valor médio de produção por agente. A Rede Exclusiva registou mais um ano de forte crescimento da produção 
nova, como resultado conjunto do aumento do número de agentes e do aumento da produtividade por agente. 
No Canal Parcerias, para além da continuidade dos projetos em curso, foram negociadas novas parcerias e 
lançados novos produtos que significaram um reforço da importância deste canal no total da produção nova 
da Real Vida. 

Os produtos do ramo Vida representam a maior parcela da produção nova da Real Vida mas, tal como já tinha 
acontecido em 2020, o reforço da oferta de produtos de Saúde, com um posicionamento no mercado muito 
competitivo, fez com que o peso relativo deste produto no total da produção nova continue a crescer. Na área 
dos produtos financeiros, a estratégia seguida permitiu manter os níveis de captação de produção nova ao 
mesmo tempo que se ajustaram em baixa as taxas de rendimento garantidas. 

A Academia da Real Vida reforçou a sua oferta formativa e desenvolveu a longo do ano várias ações de formação 
específicas e coordenadas com a estratégia comercial dos diferentes canais de distribuição de apoio às redes de 
agentes. Finalmente, a qualidade do trabalho desenvolvido foi, mais uma vez, validada pela autoridade 
reguladora, ao ser reconhecida como entidade formadora certificada para ações de formação de 
desenvolvimento profissional contínuo. 

Em 2021, a Receita Processada da Real Vida Seguros alcançou os 161 milhões de Euros, resultando num 
crescimento de 76% em relação ao período homólogo. 
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A Companhia continua a demonstrar um crescimento sólido e sustentado face ao mercado. 

 

 

 

 

 

Os Ramos Não Vida têm vindo a manter o volume de negócios da Companhia, representando já um contributo 
importante face à produção total. O ritmo de crescimento deste ramo tem registado aumentos bastante 
expressivos, na ordem dos 23% em 2021.  

Em termos de impacto na carteira de passivos da Companhia, não se verificaram ao longo do ano 2021 
alterações materiais de sinistros, comportamento do Tomador ou nível da produção, tendo-se cumprido o 
objetivo comercial definido para o ano. 

Ao nível dos sinistros registou-se um nível global acima do orçamentado nos seguros de Acidentes Pessoais 
fruto do impacto da ocorrência de 3 sinistros de morte numa carteira ainda de pequena dimensão, e de Vida 
Risco resultante da conjuntura dos últimos 2 anos que resultou numa participação diferida no tempo dos 
sinistros ocorridos no ano anterior. 

Apresentam-se abaixo os rácios de desvio face ao Orçamento, de produção e sinistros por Ramo, tendo por 
base os dados reais a dezembro de 2021: 

 

% 2021 Vs 
Orçamento 2021 

RAMO VIDA  

Vida Risco  

Receita Processada 101% 

Custo Sinistros 124% 

Protecção ao Crédito  

Receita Processada 66% 

Custo Sinistros 72% 

RAMO NÃO VIDA  

Acidentes Pessoais  

Receita Processada 140% 

Custo Sinistros 111% 

Saúde  

Receita Processada 113% 

Custo Sinistros 73% 

Acidentes de Trabalho  

Receita Processada 123% 

Custo Sinistros -55% 

 

   (em milhares €) 

 
31-12-2021 31-12-2020 Variação 

Risco Vida                       32 698                     28 707  13,90% 

Mistos                            165                          444  -62,84% 

Capitalização                       88 423                     42 528  107,92% 

PPR                       34 896                     16 171  115,79% 

Não Vida                         4 817                       3 908  23,26% 

Total             160 999              91 758  75,46% 
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No que toca ao comportamento do Tomador, verificou-se um decréscimo acentuado de resgates nas carteiras 
de Contratos de Seguro e de Contratos de Investimento face ao ano anterior, com exceção dos Contratos de 
Investimento PPR que tiveram uma ligeira subida, conforme se pode observar no quadro abaixo: 

   (em milhares €) 

Termos e Resgates / 
Indemnizações 

31-12-2021 31-12-2020 Variação 

Vida Risco e Não Vida                       11 834                       6 643  78,14% 

Mistos                         2 289                       5 951  -61,54% 

Capitalização                       37 946                     31 483  20,53% 

PPR                       20 356                     25 164  -19,11% 

Total                72 425               69 241  4,60% 

 

O montante total de termos, resgates e indemnizações foi, em 2021, de cerca de 72,42 milhões de Euros. Este 
montante traduz um aumento de 4,60% face a 2020. 

2.4. Desempenho dos investimentos 

O desempenho dos investimentos da Real Vida Seguros influencia de forma significativa o resultado do Grupo. 

Em 31 de dezembro de 2021, a gestão da carteira de investimentos da Real Vida Seguros encontra-se 
internalizada na Companhia. 

De acordo com o relatório de outubro do Fundo Monetário Internacional, a economia global deverá ter crescido 
5,9% em 2021, ajustado pelo efeito dos preços, após a contração de 3,1% registada no ano anterior. Tanto a 
área do euro, como os EUA, deverão ter apresentado ritmos de expansão bem robustos, de 5,0% e 6,0%, 
respetivamente. Mesmo nos países em vias de desenvolvimento, o ano foi de forte retoma económica (+6,4%), 
após a contração observada no ano anterior. 2021 voltou a ser um ano condicionado pela pandemia, mas o 
efeito restritivo exercido sobre a economia foi substancialmente inferior, com a velocidade de recuperação do 
nível de atividade das diferentes economias a estar dependente não só das medidas de contenção que foram 
sendo necessárias para continuar a lidar com a pandemia, como da magnitude das políticas expansionistas 
entretanto implementadas.  

Se a retoma da atividade económica era já aguardada, o que verdadeiramente surpreendeu o consenso e os 
mercados financeiros acabou por ser a forte aceleração no nível de inflação, o que levou mesmo vários bancos 
centrais a avançar com a redução dos estímulos implementados com o surgimento da pandemia (como foi o 
caso da Reserva Federal dos EUA), ou mesmo com subidas de taxas de juro, principalmente em vários países 
em vias de desenvolvimento. Este comportamento da inflação foi consequência não só da evolução dos preços 
de várias matérias-primas, nomeadamente do petróleo, durante o ano, mas principalmente do impacto 
causado nas cadeias de produção e distribuição pela rápida recuperação do nível de atividade observado com 
a reabertura das economias. 

Este comportamento da inflação revelou-se decisivo para explicar o comportamento das várias classes de 
ativos nos mercados financeiros, com o ano de 2021 a mostrar-se positivo para os principais índices de ações 
na Europa e nos EUA, mas desfavorável para os mercados de dívida de governo. A recuperação observada no 
nível de atividade das economias e dos resultados das empresas cotadas acabou por criar um contexto favorável 
aos índices de ações, com os níveis de volatilidade a mostrarem-se baixos de uma forma geral ao longo do ano. 
Assim sendo, e tendo em conta a exposição aos mercados de ações, e a menor sensibilidade ao enquadramento 
de subida das taxas de juro sem risco tanto nos EUA como na Europa (fruto de uma reduzida exposição a esta 
classe de ativos), o ano de 2021 acabou por revelar-se positivo para a carteira de investimentos da Real Vida 
Seguros. 
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 (em milhares de euros) 
 31-12-2021 

 Valor Peso 

Obrigações e títulos de dívida 162 611 45% 

Acções 34 878 10% 

Unidades de Participação 115 860 32% 

Depósitos a Prazo e Empréstimos 2 861 1% 

Depósitos à Ordem e Caixa 10 820 3% 

Imóveis 28 993 8% 

Futuros 2 878 1% 
 358 900 100% 

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

A 31 de dezembro de 2021 a Real Vida não detém nenhuma posição de titularização. 

 

Rendimentos de investimentos 

Os rendimentos da Real Vida provenientes da sua carteira de investimentos nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e de 2020 decompõem-se da seguinte forma: 

   (em milhares €) 

 
31-12-2021 

RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS Juros Rendas Dividendos Total 

Ramo vida:     
     Terrenos e edifícios  906  906 

     Activos financeiros detidos para negociação    0 

     Activos financeiros classificados no reconhecimento 
66  9 75 

           inicial ao justo valor através de ganhos e perdas 

     Activos financeiros disponíveis para venda 2 251  962 3 213 

     Empréstimos concedidos a contas a receber 37   37 

     Investimentos a deter até à maturidade    0 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito -114   -114 

 2 239 906 972 4 116 

Ramos Não Vida:     
     Activos financeiros disponíveis para venda 3  1 3 

     Empréstimos concedidos a contas a receber 0   0 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito 0   0 

 3 - 1 3 

Não afectos:     
     Activos financeiros disponíveis para venda 108  80 188 

     Empréstimos concedidos a contas a receber 0   0 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito -29   -29 

 80 - 80 159 

 2 322 906 1 052 4 279 

Os rendimentos de investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 provêm, em grande parte, dos 
dividendos de Ações e dos juros de Obrigações corporativas e de dívida pública no montante total de 3.374 
milhares de Euros. Os restantes rendimentos de investimentos, no valor de 906 milhares de Euros dizem 
respeito a rendimentos de Terrenos e Edifícios. 
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Os ganhos e perdas realizados em investimentos durante o ano 2021 resultaram no valor líquido de 4.279 
milhares de euros, uma diminuição de 522 milhares de euros face ao ano anterior. 

 (em milhares €) 

 
31-12-2020 

RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS Juros Rendas Dividendos Total 

Ramo vida:     
     Terrenos e edifícios  472  472 

     Activos financeiros detidos para negociação    0 

     Activos financeiros classificados no reconhecimento 
-8  48 40 

           inicial ao justo valor através de ganhos e perdas 

     Activos financeiros disponíveis para venda 2 115  2 004 4 119 

     Empréstimos concedidos a contas a receber 35   35 

     Investimentos a deter até à maturidade    0 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito -75   -75 

 2 067 472 2 052 4 590 

Ramos Não Vida:     
     Activos financeiros disponíveis para venda 1  3 3 

     Empréstimos concedidos a contas a receber    0 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito 0   0 

 1 - 3 3 

Não afectos:     
     Activos financeiros disponíveis para venda   208 208 

     Empréstimos concedidos a contas a receber    0 

     Depósitos à ordem em instituições de crédito 0   0 

 0 - 208 208 

 2 068 472 2 262 4 801 

     

A variação anual nos rendimentos de investimentos deve-se essencialmente aos dividendos de Ações de 
investimentos do Ramo Vida. 
 
Os rendimentos e despesas decorrentes de investimentos, por classe de ativos e, conforme reportado no QRT 
S.09.01.04.01 – Income/gains and losses, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, dizem respeito à 
carteira de investimentos da Real Vida Seguros e decompõem-se da seguinte forma:  
 

    (em milhares €) 

 
31-12-2021 

CLASSE DE ACTIVO Dividendos Juros Rendas 
Ganhos ou 

perdas 
líquidos 

Acções 1 052    

Caixa e depósitos à ordem  -143   

Dívida pública  74   

Empréstimos e depósitos a prazo 37   

Futuros     

Obrigações  1 751   

Outros investimentos  603   

Terrenos e edifícios   906  

Unidades de participação     

  1 052 2 322 906 4 279 

2.4.1. Informações sobre ganhos ou perdas reconhecidas  

As informações sobre o rendimento integral no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 dizem respeito às 
reservas de reavaliação que refletem as mais e menos valias potenciais em ativos financeiros disponíveis para 
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venda e as valias positivas de imóveis de uso próprio. As valias potenciais dos ativos financeiros disponíveis 
para venda encontram-se registadas nos capitais próprios da Real Vida, refletindo as variações no justo valor. 
 
O quadro seguinte apresenta a decomposição das reservas de reavaliação da Real Vida Seguros a 31 de 
dezembro de 2021:  
 

    (em milhares €) 

Reservas de reavaliação 
 

31-12-2021 

Instrumentos de dívida  

 

   De dívida pública  -546 

   De outros emissores  -641 

Instrumentos de capital e UP  
 

   Empresas associadas  362 

   Acções  -1 932 

   Unidades de participação  16 280 

Terrenos e edifícios de uso próprio  898 
 

 14 421 

 
 

2.4.2. Informações sobre quaisquer investimentos em titularizações 

A 31 de dezembro de 2021 a Real Vida não detém nenhuma posição de titularização. 

2.5. Desempenho de outras atividades 

No que respeita ao desempenho de outras atividades, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Grupo 
apresentava um rédito no montante de € 13.207 milhares, decomposto como segue: 

                                                                                                                                                              (em milhares de Euros) 

  2021 2020 

Vendas 11.146 8.261 

Prestações de serviços 2.061 1.774 

  13.207 10.035 

 

O montante reconhecido em vendas e prestações de serviços respeita à Patris SGFTC, Aero Topográfica, 
Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, Indumape e Patris Finance.  

Em 31 de Dezembro de 2021, os prémios de resseguro cedido dos segmentos Vida Risco, Acidentes e Saúde 
apresentaram um aumento de cerca de 46% face ao ano anterior. O resultado de resseguro apresentou-se 
negativo em 496 milhares de Euros. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Real Vida Seguros tem apenas três edifícios de uso 
próprio, dois com uma vida útil de 51 anos e um com uma vida útil de 30 anos. 

Durante o ano de 2021, a Real Vida Seguros adquiriu um imóvel de rendimento em Matosinhos no montante 
de 4.122 milhares de Euros, cujo contrato de promessa de compra e venda tinha sido assinado em 2020. 

No ano de 2021 a Real Vida Seguros adquiriu outro imóvel de rendimento no Porto, também este no Edifício 
Capitólio no 1º andar da entrada 352, pelo valor de 429 milhares de Euros. 
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2.6. Eventuais informações adicionais 

O Grupo não tem informações adicionais a declarar no presente relatório.  
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3. Sistema de governação 

3.1. Estrutura de governação  

A abordagem holística e transversal da identificação e da avaliação dos riscos representa um elemento-chave 
da governação. Como tal, o Conselho de Administração do Grupo Patris determina as orientações estratégicas 
e cria um ambiente favorável à gestão integrada e eficaz dos riscos.  

O capítulo sobre o Sistema de Governação do Grupo Patris incidirá sobre as entidades core, nomeadamente as 
empresas pertencentes ao setor financeiro e ao setor segurador, materialmente relevantes nas demonstrações 
financeiras consolidadas do Grupo.    

 

 (i)  Conselho de Administração  

A abordagem exaustiva e transversal da identificação e da avaliação dos riscos representa um elemento-chave 
da governação. Como tal, os Conselhos de Administração da Real Vida Seguros, S.A. e da Patris SGFTC, S.A., 
determinam as orientações estratégicas destas empresas, no contexto da visão e orientações estratégicas 
emanadas pelo Grupo Patris, criando um ambiente favorável à gestão eficaz dos riscos. 

O Conselho de Administração do Grupo Patris facilita a incorporação da cultura da gestão de risco dentro do 
processo de tomada de decisão através de: 

a) Definição de uma estratégia e política face aos riscos a que o Grupo se encontra exposto; 

b) Controlo da adequação do dispositivo da gestão dos riscos e a conformidade com o nível geral de 
apetência definido para os riscos; 

c) Implementação de uma estrutura organizacional adequada às exigências de Solvência II e às 
necessidades da empresa (seleção de Diretores de Topo e definição das respetivas responsabilidades e deveres 
e formalização das competências delegadas). A Real Vida Seguros e a Patris SGFTC possuem, assim, uma 
estrutura organizacional devidamente definida e adaptada às necessidades da atividade com todas as funções 
claramente segregadas e a respetiva cadeia de responsabilidades devidamente descrita; 

d) Implementação do Comité de Produtos e do Comité de Investimentos, Risco e Solvência, de composição 
interdepartamental/multidisciplinar, os quais têm como responsabilidade, propor tomadas de decisão ao 
Conselho de Administração nas matérias que lhes estão adstritas; 

e) Decisões estratégicas, tendo sempre em conta os princípios de integridade e transparência, assim como 
as noções de prudência e controlo que permitem mitigar a exposição aos riscos; 

f) Transmissão destes princípios aos órgãos de gestão, diretores de topo e chefias intermédias e restantes 
colaboradores, nomeadamente através da definição e implementação de regras de negócio, processos e 
procedimentos devidamente estruturados; 

 
 
 (ii) Os comités   
 

Real Vida Seguros 
 
Face à dimensão da Real Vida Seguros, S.A., a segregação de funções é complementada com a existência de 
comités, os quais têm como responsabilidade propor tomadas de decisão ao Conselho de Administração nas 
matérias que lhes estão adstritas. 
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1) Comité de Riscos e Solvência 

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

a)  Discutir e propor, para um horizonte temporal anual ou sempre que se verifique necessidade de 
ajustamento, a política de investimentos da Companhia, tendo em conta: 

• Os objetivos estratégicos globais do Grupo em que a Companhia está inserida; 

• A cobertura das responsabilidades assumidas no que concerne à representação das provisões 
técnicas;  

• A observância de critérios de gestão sã e prudente inerentes à natureza da atividade 
seguradora e o estrito cumprimento do normativo em vigor. 

b) Analisar os riscos considerados materialmente relevantes para a atividade estabelecendo a 
apetência, os níveis de tolerância e os limites de exposição a esses mesmos riscos que a Companhia 
está disposta a assumir. 

c) Participar na identificação de cenários adversos a considerar no cálculo da necessidade global de 
solvência, na validação dos mesmos, assim como na definição de ações de gestão a implementar 
aquando da ocorrência de tais cenários; 

d) Validar e propor para aprovação do Conselho de Administração, as ações de gestão a serem 
implementadas, assegurando a monitorização da implementação das mesmas e comunicando-lhe 
posteriormente os resultados; 

e) Informar o Conselho de Administração acerca das alterações do perfil de risco suscetíveis de 
conduzir à necessidade de efetuar um exercício ORSA (Own Risk and Solvency Assessement) não 
regular; 

f) Discutir e propor o plano de realização do exercício anual de auto-avaliação do risco e da solvência 
(ORSA); 

g) Definir indicadores para avaliação da performance da carteira de ativos e monitorizar e avaliar a 
sua performance de acordo com os indicadores pré-definidos; 

h) Definir uma composição de carteira de ativos ideal para fazer face às responsabilidades da 
Companhia e monitorizar e avaliar os desvios que possam ocorrer na carteira real face à carteira de 
ativos ideal. 

i) Analisar e dar parecer sobre o Relatório Anual sobre Solvência e Situação Financeira da Companhia 
a divulgar publicamente. 

 

2) Comité de Produtos e Serviços 
 
O Comité de Produtos e Serviços (CPS) da Real Vida Seguros é responsável pelo acompanhamento e evolução 
das atividades relativas ao desenvolvimento de produtos e/ou serviços, incluindo novas linhas de negócio. 

O Comité tem competências consultivas. Os seus pareceres, propostas ou deliberações têm de ser aprovadas 
pelo Conselho de Administração, em todas as matérias que respeitem ao processo de criação, comercialização, 
adequação à política de gestão de risco definida, manutenção, correção e extinção de produto e/ou serviços. 

Responsabilidades atribuídas ao Comité de Produtos e Serviços:  

a) Analisar as propostas de criação de novos produtos e/ou serviços e o seu âmbito de oferta / 
comercialização, incluindo segmentação e mercados-alvo, pressupostos e planos de negócio 
associados, tendo em conta os planos estratégicos da empresa. Deverá incluir nas suas análises 
aspetos como bases técnicas, tarifas, sistemas de comissionamento e rentabilidade dos produtos 
e/ou serviços;  

b) Propor a correção de determinadas caraterísticas dos produtos e/ou serviços e propor a sua 
redefinição e/ ou retirada em termos de distribuição e circuito comercial;  

c) Assegurar que as diversas fases do processo de aprovação de lançamento de novos produtos e/ou 
serviços, bem como de alteração ou extinção de produtos e/ou serviços, são adequadamente 
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desenvolvidas e que todas as áreas relevantes da Real Vida Seguros estão envolvidas e 
comprometidas com os respetivos processos;  

d) Assegurar a adequação dos processos de implementação e de distribuição e comercialização 
relativos aos aspetos referidos em c) com as políticas de gestão de risco, compliance e de relação 
com Clientes definidas na Real Vida Seguros;  

e) Assegurar as diversas fases de preparação e disponibilização da documentação relativa à criação, 
alteração ou retirada de mercado de produtos e/ou serviços, incluindo as relativas aos processos 
de:  

i. Fundamentos e natureza do negócio, incluindo a sua concetualização e especificações,  

ii. Desenvolvimento e prototipagem,  

iii. Documentação, incluindo manuais (técnicos e de formação) codificação e registo,  

iv. Organização e disponibilização de informação ao mercado através dos adequados meios 
e suportes, incluindo a formação interna e externa,  

v. Comercialização  

vi. Avaliação.  

f) Garantir que as situações de incumprimento dos procedimentos de aprovação e de lançamento de 
novos produtos e/ou serviços são adequadamente corrigidas; e, finalmente;  

g) Apreciar quaisquer determinações ou comunicações relativas aos produtos e/ou serviços emitidas 
pela ASF e outras entidades com responsabilidades no âmbito do acompanhamento da atividade 
desenvolvida pela Companhia e emitir parecer ou recomendação sobre a sequência a dar às mesmas 
ao Conselho de Administração.  

 
 
iii) As funções-chave 
 
 Real Vida Seguros 
 

a) A função de gestão de riscos 

A função de gestão de riscos detém o ownership global do processo do ORSA e, como tal, assume as seguintes 
responsabilidades: 

- A coordenação da totalidade dos procedimentos ORSA, envolvendo todas as partes interessadas 
consideradas adequadas; 

- A preparação do planeamento, as instruções e a comunicação sobre a realização de cada tarefa no 
exercício ORSA; 

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

- A coordenação da elaboração e a atualização de toda a documentação relacionada com o processo do 
ORSA, incluindo a preparação do relatório; 

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

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

 
A função de gestão de riscos, apresenta como input do exercício ORSA, um relatório sobre todos os riscos 
relevantes a que a Companhia se encontra exposta no curto, médio e longo prazos. A função de gestão de riscos 
é igualmente responsável pela avaliação da análise dos riscos efetuada pelas funções operacionais. Todos os 
riscos significativos não incluídos nesta análise, assim como os riscos emergentes, devem ser por esta 
destacados com um parecer sobre se a Companhia deve ou não aceitar os mesmos e, em caso afirmativo, se 
estes necessitam ou não de capital adicional. 
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A função de gestão de riscos utiliza também os resultados do ORSA como elemento construtivo da sua 
monitorização dos riscos, no sentido de diligenciar na tomada de medidas para diminuir qualquer exposição 
ao risco que conduza a requisitos de capital significativos. 
 
Insere-se igualmente no âmbito das suas funções, o controlo dos limites de investimento e informar o Comité 
de Riscos e o Conselho de Administração sobre quaisquer alterações significativas no perfil do risco que 
poderiam despoletar um exercício de ORSA não regular (parcial ou total). 
 

b) A função atuarial 

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

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

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

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

- Expressar uma opinião sobre a adequação da política de subscrição e dos tratados de resseguro, 
nomeadamente no âmbito da análise das consequências dos cenários adversos; 

- Propor o seu parecer crítico sobre o impacto das ações de gestão e, caso seja necessário, sobre os 
restantes cenários de stress; 

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

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

 
c) A função de Compliance 

A função de compliance, tem a responsabilidade pelo acompanhamento e avaliação regular da adequação e da 
eficácia das medidas e procedimentos adotados para detetar qualquer risco de incumprimento das obrigações 
legais e dos deveres a que a Companhia se encontra sujeita, bem como identificar o risco de qualquer sanção 
regulatória, judicial, administrativa ou disciplinar. Deve também considerar as normas profissionais e 
deontológicas, nomeadamente o Código de Conduta, cujo incumprimento poderá prejudicar a reputação da 
Companhia. 
 
Assegura ainda a adequação do normativo interno, quer face às alterações das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, quer devido às alterações na estrutura e organização funcional, apoiando as 
diversas áreas na adaptação dos seus normativos específicos.  
 
Controla e avalia os procedimentos de controlo interno em matéria de prevenção do branqueamento de 
capitais e do financiamento do terrorismo e garante a centralização da informação para efeitos de comunicação 
às entidades competentes quando aplicável. 
 
Controla ainda a conformidade do RGPD com as políticas de privacidade e proteção de dados e de cookies da 
Companhia incluindo a repartição de responsabilidades, e a sensibilização e a formação de todos os 
colaboradores nas operações de tratamento de dados, e as auditorias respectivas. 
 

d) A função de Auditoria Interna 

A Companhia possui uma função de auditoria interna independente relativamente às outras funções na 
Companhia e com uma linha de reporte ao mais elevado nível da organização, o Conselho de Administração. 
 
A função de auditoria interna apresenta as seguintes responsabilidades: 

- Efetuar o planeamento da auditoria, o exame e avaliação da informação, bem como os resultados da 
mesma, de acordo com as diretrizes da Administração e as normas internas, a fim de assegurar o rigor 
e o cumprimento das normas instituídas; 
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- Assegurar o apoio às Unidades, no âmbito de um projeto específico, tendo como objetivo a avaliação de 
circunstâncias relevantes sobre a atividade ou processo em análise, de forma a identificar melhorias 
operacionais e reduzir a exposição ao risco; 

- Garantir a análise e monitorização de casos especiais, de acordo com as solicitações da Administração 
ou fraude iminente, bem como representar a empresa junto da APS, de forma a diminuir a exposição ao 
risco; 

- Garantir o cumprimento da política do ORSA; 

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

- Garantir a sistematização dos exercícios do ORSA, uma vez reunidos os elementos que despoletem o 
mesmo. 

Adicionalmente, a função de auditoria interna contribui para o ORSA, através da avaliação do cumprimento 
das outras funções.  
 
 
 
Patris SGFTC 
 

a) Função de gestão de riscos 
 

A função é desempenhada de forma permanente, efetiva e independente das áreas funcionais e possui todos 
os poderes necessários para acesso livre a toda e qualquer informação relevante, operando de forma autónoma 
e independente, reportando diretamente ao Conselho de Administração. 

As suas funções são assegurar o acompanhamento contínuo da adequação e eficácia do sistema de gestão de 
riscos, através da identificação, avaliação, acompanhamento e controlo de todos os riscos materialmente 
relevantes, de modo que os mesmos se mantenham dentro dos limites estabelecidos pelo órgão de 
administração, para que não afetem materialmente a situação financeira da Sociedade. 

b) A função de compliance 

Esta função está diretamente dependente do Conselho de Administração e é desempenhada com total 
autonomia e independência, face a todas as outras áreas funcionais. Dispõe dos recursos humanos e materiais 
necessários e não tem quaisquer limitações que prejudiquem o desempenho da função ou comprometam a sua 
objetividade. Assume um papel relevante no acompanhamento da atividade da Patris SGFTC, assegurando o 
cumprimento dos deveres que a Sociedade se encontra sujeita, na atualização do regulamento interno, na 
supervisão e controle de modo independente da atividade da Sociedade e comunicação à CMVM de quaisquer 
incumprimentos relacionados com a atividade. 

c) A função de auditoria interna 

Atendendo à natureza, dimensão e complexidade das atividades desenvolvidas pela Patris SGFTC e tendo 
presente o princípio da proporcionalidade, a Patris SGFTC não dispõe de uma função permanente de auditoria 
interna, sem prejuízo de a sociedade recorrer à prestação de serviços externos de auditoria, sempre que se 
considere necessário ou conveniente. 

3.2. Política e práticas de remuneração 

No caso da empresa de seguros, encontra-se implementada uma política de remuneração elaborada em 
conformidade com a Circular n.º 6/2010, de 1 de abril, da ASF, que estabelece as recomendações aplicáveis à 
política de remuneração dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e dos Colaboradores 
que exercem funções-chave e/ou com impacto no perfil de risco da Companhia, e com a Norma Regulamentar 
n.º 5/2010, de 1 de abril, da ASF, que determina as regras sobre a divulgação de informação relativa à mesma. 
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No caso da Patris SGFTC, a política de remuneração visa dar cumprimento ao disposto no artigo 22.º - C n.º 1 

do Decreto-Lei 453/99, de 5 de novembro, que estabelece o Regime Jurídico da Titularização de Créditos. 

A política de remuneração da Real Vida Seguros rege-se pelas seguintes orientações: 

I. A política de remuneração dos órgãos sociais é da competência da Assembleia Geral sendo objeto 
de apreciação com periodicidade anual; 

II. A política de remuneração dos Colaboradores, incluindo os responsáveis de primeira linha e os que 
exercem funções-chave com influência no perfil de risco da Companhia, é da responsabilidade do 
Conselho de Administração, sendo, também, objeto de avaliação anual; 

III. A política de remuneração é desenhada de forma adequada à natureza da atividade e estratégia do 
negócio e coerente com objetivos, valores e interesses a médio / longo prazo da Companhia; 

IV. A política de remuneração está alinhada com uma prudente e adequada gestão e controlo dos riscos, 
que evite uma excessiva exposição ao risco e potenciais conflitos de interesses;  

V. A política de remuneração apresenta uma estrutura clara e transparente no que se refere à sua 
definição e aplicação efetivas. 

Compete à Assembleia Geral determinar as remunerações dos órgãos sociais, tendo por base o estipulado 
no Código das Sociedades Comerciais, as funções desempenhadas, a situação económica da Companhia e a 
prática seguida no Grupo. 

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

I. O Presidente e os Vogais do Conselho de Administração auferem uma remuneração fixa a ser paga 
catorze vezes durante o ano e subsídio de alimentação a ser pago mensalmente. A remuneração 
variável é definida anualmente tendo em conta as funções desempenhadas, a situação económica 
da Companhia e a prática seguida no Grupo em que se integra; 

II. Presidente e Vogais do Conselho Fiscal auferem um montante fixa; e 

III. O Presidente da mesa da Assembleia Geral não aufere remuneração fixa. 

Compete ao Conselho de Administração aprovar as remunerações dos colaboradores, tendo por base a 
relevância do exercício das suas funções e a prossecução dos objetivos definidos. 

O regime de remuneração dos colaboradores, onde se incluem os Responsáveis de Primeira Linha e os 
Colaboradores que exercem Funções-Chave com influência no Perfil de Risco da Companhia é constituído 
por uma componente fixa, tendo por referência o estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho em vigor na 
atividade Seguradora, e uma componente variável que decorre de um processo de avaliação do desempenho 
individual do Colaborador enquadrado no Regulamento de Prémios Anuais de Produtividade que funciona 
nos seguintes moldes: 

 
Definição, Forma de Atribuição e Limites 

• Os Prémios Anuais de Produtividade destinam-se a premiar o mérito dos Colaboradores na evolução 

positiva da Companhia tendo por base a avaliação do Seu desempenho individual efetuada pela 

respetiva hierarquia, nos moldes definidos; 

• Este processo é independente e completamente autónomo em relação a eventuais propostas de 

ajustamento ou melhoria salarial, as quais deverão ser tratadas noutro âmbito; 

• Haverá atribuição de prémios de produtividade nos anos em que a Companhia atingir ou ultrapassar, 

em simultâneo, os objetivos comerciais e o resultado orçamentado para o exercício; 

• Fora deste contexto a decisão de atribuir ou não prémios de produtividade será objeto de decisão 

casuística do Conselho de Administração; 

• Serão elegíveis para atribuição de Prémios Anuais de Produtividade todos os Colaboradores não afetos 

à Área Comercial que tenham prestado serviço no ano a que se reporta o prémio e cujas ausências 

(excluindo férias e licença de maternidade / paternidade) não tenham ultrapassado os 60 dias; 
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• O montante a atribuir a cada Colaborador, por decisão do Conselho de Administração, será indexado 

ao seu vencimento tendo, como limite máximo, 125% da Remuneração Base Mensal auferida no ano a 

que se reporta a avaliação. 

• Para premiar desempenhos verdadeiramente excecionais poderá ser ultrapassado, por decisão do 

Conselho de Administração, o limite referido no Ponto anterior. 

 

3.2.1. Regime Complementar de Pensões 

O regime complementar de pensões diz apenas respeito à empresa de seguros do Grupo, a Real Vida Seguros.  
 
No âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho subscrito pela Real Vida Seguros, todos os trabalhadores no ativo 
em efetividade de funções, com contratos de trabalho por tempo indeterminado, beneficiam de um plano 
individual de reforma (“PIR”), um plano de contribuição definida que substitui outros sistemas de atribuição 
de pensões de reforma previstos em anteriores instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.  

Em conformidade com as regras previstas no ACT, o valor capitalizado das entregas para o PIR é resgatável 
pelo trabalhador, nos termos legais, na data de passagem à reforma por invalidez ou por velhice concedida pela 
Segurança Social, existindo uma garantia de capital sobre os montantes da transferência inicial e das 
contribuições efetuadas pela Companhia e pelos próprios beneficiários. 

As contribuições da Companhia para o plano individual de reforma são efetuadas de acordo com o previsto no 
Anexo V do ACT, correspondendo ao valor de 3,25% aplicado ao ordenado base anual do trabalhador.  

A Companhia tem igualmente a responsabilidade de definir o produto em que se materializará o plano 
individual de reforma, que deverá prever garantia de capital e é ainda responsável pela definição de regras e 
procedimentos necessários à implementação e gestão desse mesmo produto. 

 

3.3. Requisitos de qualificação e de idoneidade 

O Grupo Patris tem um processo estruturado de descrição e análise de funções que consiste na recolha de 
informação sobre o conteúdo (atividade realizada, resultado da ação e perfil de competências, capacidades e 
qualificações) e o contexto envolvente da função. Este processo é dinâmico e serve como input para todas as 
atividades de gestão de recursos humanos, garantindo o cumprimento dos requisitos específicos da função. 

Conforme o artigo 42.º da Diretiva de Solvência II, todos os dirigentes e responsáveis pelas funções-chave 
estão sujeitos a uma dupla exigência de qualificação e idoneidade. Para cada colaborador das entidades do 
Grupo Segurador/Financeiro, identificado como tal, a prova de competência é fornecida pela experiência 
profissional, as qualificações adquiridas e as formações passadas. O controlo da idoneidade é feito, se 
necessário, através da certidão do fornecimento de um extrato do registo criminal.  

Todas as pessoas que sejam responsáveis por funções essenciais deverão preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 

(i) Possuírem qualificações profissionais, conhecimentos e experiências suficientes para uma gestão 
sã e prudente; e 

(ii) Possuírem uma boa reputação e integridade.  

O Grupo Patris atribui uma importância gradual ao seu nível de exigência, no que diz respeito à qualificação e 
à idoneidade, de acordo com o princípio da proporcionalidade, que se declina dependendo da complexidade, 
da natureza e da escala das atividades e áreas de risco em que a pessoa evolui. 
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3.4. Sistema de controlo interno  

O Grupo Patris considera a gestão de riscos e controlo interno uma das suas principais prioridades e parte 

integrante do seu negócio. Neste sentido, as entidades core tentam garantir que todos os seus Colaboradores, 
em todos os níveis da organização, estão sensibilizados para as problemáticas da gestão de risco, 
desenvolvendo assim uma cultura de risco, nomeadamente através da comunicação e da formação acerca 
destes temas.  

O Grupo, no seu todo, está envolvido no sistema de controlo de risco global, através de uma estrutura em “três 
níveis de controlo”, que fornecem indicações úteis sobre a definição clara das responsabilidades de todos os 
intervenientes (funções operacionais, funções transversais e auditoria interna) em termos de gestão de riscos 
e de controlo interno. 

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

O primeiro nível de controlo, nas entidades core do Grupo Segurador/Financeiro é assumido pelas áreas 
operacionais, responsáveis pela avaliação e redução dos riscos, incluindo a implementação de um sistema de 
controlo adequado, abrangendo os processos relativos à atividade de cada área, suficientemente mitigador dos 
riscos materiais a que o Grupo se encontra exposto.  

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

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

Este nível de controlo consiste em comités funcionais por áreas de especialização, dos quais destacamos a 
função de gestão de riscos e a função de Compliance.   
 
Destina-se à estruturação e manutenção do sistema de controlo interno da organização, incluindo 
nomeadamente: 

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

- Redação de políticas e procedimentos adequados; 

- Contribuição para o desenho operacional dos controlos-chave relevantes; 

- Desenvolvimento de melhores práticas e transferência de informação; e 

- Monitorização da eficácia de funcionamento do processo. 
 

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

Controlo 

A função de auditoria interna é independente das demais e tem uma linha de reporte direto ao nível mais 
elevado da organização, o Conselho de Administração. 

Esta fornece, através de uma abordagem baseada na análise das atividades e processos e sobre a avaliação da 
eficácia das duas primeiras linhas de controlo, uma segurança adicional ao Conselho de Administração sobre 
todos os elementos da estrutura de gestão de risco, do processo de identificação e de avaliação ao sistema 
implementado para mitigar os riscos. 

O sistema de controlo interno da Real Vida Seguros assenta numa cartografia de riscos, resultante das 
seguintes etapas:  

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

- Elaboração de uma cartografia de riscos; 
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- Identificação pelos responsáveis na mitigação desses riscos; 

- Identificação dos controlos-chave a implementar; 

- Definição de planos de ação; 

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

- Comunicação e reporte. 

A monitorização e a atualização desta cartografia é um processo suscetível de evolução contínua. A sua revisão 
permite assegurar uma identificação e monitorização dos riscos materiais. 

3.4.1. Função de Compliance 

A função de Compliance encontra-se integrada no sistema de controlo interno das entidades do Grupo. As suas 

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

As entidades core do Grupo possuem uma área de Assessoria Jurídica e Compliance, responsável pela função 
de cumprimento, independente relativamente às outras funções destas entidades. 

Na Real Vida Seguros, o Compliance Officer está integrado no Gabinete de Compliance, Controlo de Risco, 
Gestão de Reclamações e Proteção de Dados. 

 

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

O Grupo considera a gestão de riscos uma das suas principais prioridades como parte integrante do seu 
negócio. 

A função de monitorização e gestão de riscos da Real Vida Seguros tem como principal função o 
desenvolvimento e operacionalização de um sistema integrado de monitorização de riscos adequado à natureza 
e perfil de risco da Real Vida. 

Tem como principais objetivos a identificação, avaliação, monitorização e mitigação dos riscos materialmente 
relevantes, no âmbito do normal funcionamento da Real Vida, assumindo assim um papel ativo em termos de 
influência no processo de decisão, participando ativamente nos vários Comités e assegurando um reporte 
regular de informação ao Conselho de Administração e corpos diretivos, visando a compreensão e 
monitorização dos principais riscos a que Real Vida está exposta e que a possam impactar de forma material. 

O sistema de gestão de riscos integra o segundo nível de controlo do sistema de controlo interno da Companhia, 
onde se encontram os responsáveis pelas áreas de especialização.  

O sistema de gestão de riscos inclui o processo de autoavaliação do risco e da solvência (ORSA), quer atual 
quer prospetivo, e tem a responsabilidade de levar a cabo o processo ORSA em colaboração com todas as áreas. 

O Grupo identifica todos os riscos materiais de uma forma contínua, classificando-os numa das seguintes 
tipologias: 

• Risco de mercado; 

• Risco de incumprimento pela contraparte; 

• Risco específico de seguros; e 

• Risco operacional. 

Com o ORSA, o funcionamento do quadro de gestão de riscos permanece o mesmo, mas é complementado pela 
integração da noção de perfil de risco e da sua transcrição em necessidades globais de solvência. 
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A integração do ORSA nos processos de gestão dos riscos fornece uma visão mais abrangente e ao mesmo 
tempo mais específica sobre o nível e a natureza do risco, expressa na quantificação de requisitos de capital do 
Grupo. Os processos de gestão de riscos encontram-se, assim, na base das decisões de gestão do Grupo. 
 
O sistema de gestão de riscos, incluindo a abordagem e a condução do ORSA, está submetido a revisões 
regulares independentes feitas pela função de auditoria interna. Neste contexto, a missão da função de 
auditoria interna é a de verificar o bom funcionamento do processo do ORSA, de avaliar a eficácia dos 
procedimentos que contribuem para a sua implementação e dos procedimentos de controlo associados. 
 
As responsabilidades do sistema de gestão de riscos, enquanto ownership global do processo do ORSA, 
encontram-se descritas no ponto 3.2. sobre a estrutura organizacional do presente relatório. 
 
A função de gestão de riscos, apresenta como input do exercício ORSA, um relatório sobre todos os riscos 
relevantes a que o Grupo se encontra exposto no curto, médio e longo prazos. A função de gestão de riscos é 
igualmente responsável pela avaliação da análise dos riscos efetuada pelas funções operacionais. 
 
Os quatros procedimentos-chave de tratamento do risco que permitem alinhar o perfil do risco do Grupo com 
a sua estratégia são: 
 

(a)  A aceitação 

A aceitação do risco é uma das estratégias de gestão de riscos do Grupo Patris. 
  
A política de underwriting permite alinhar o perfil de risco com o apetite ao risco, no que ao risco 
específico de seguros diz respeito. Baseia-se na política de Subscrição da Real Vida Seguros, a qual 
assenta numa expetativa de margem técnica. 
 
A aceitação do risco pode igualmente revelar-se necessária quando os custos de implementação de 
um controlo se revelam superiores aos ganhos esperados. 
 
Esta estratégia pode também ser implementada para responder a uma nova necessidade 
estratégica, onde a apetência anteriormente definida já não é compatível com o ganho esperado, 
sendo necessário atualizar posteriormente a apetência de risco associada. 
 

(b)  A transferência 

A transferência do risco é um procedimento de tratamento do risco que permite mitigar a totalidade 
ou parte do risco, transferindo-o para um terceiro. 
 
Este procedimento só se aplica à Seguradora do Grupo Patris – Real Vida Seguros – atendendo a 
que é a única Sociedade do Grupo Patris que tem a capacidade de transferir diretamente risco, 
através de tratados de resseguro e de subscrição de seguros junto de terceiros. 
 
Relativamente ao risco de mercado, são utilizados instrumentos financeiros derivados, 
nomeadamente com o objetivo de efetuar coberturas cambiais. 
 
Estes elementos estruturantes estão sujeitos à validação sistemática do Conselho de Administração. 

 
(c)  A redução 

A estratégia de redução do risco permite atenuar a exposição ao risco, reduzindo a probabilidade 
de ocorrência do risco ou as consequências adversas da sua ocorrência a um nível aceitável. Esta 
inclui, nomeadamente, a implementação de um sistema de controlo dos riscos, completo, 
pertinente e eficaz. Este sistema compreende ainda a implementação de controlos preventivos e 
detetivos. 
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(d)  A eliminação 

A eliminação do risco é uma estratégia de gestão dos riscos, onde o Grupo Patris toma como decisão 
eliminar o risco de forma a proteger-se das suas consequências. Neste contexto, o Grupo Patris 
pode recorrer a este tipo de plano de ação através de: 

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

• Abandono de um projeto, quando as perdas potenciais sejam superiores aos ganhos 
esperados; e 

• A utilização de uma nova política comercial, no caso de abandono de uma atividade ou de 
um produto. 

 
No que respeita à determinação das necessidades de solvência do Grupo, a função de gestão de riscos e a gestão 
de capital cooperam de forma conjunta, na medida em que a função de gestão de riscos coordena a totalidade 
dos procedimentos do ORSA, assim como a respetiva submissão e divulgação do relatório. Durante este 
processo cabe à gestão de capital a definição da apetência ao risco. 

As necessidades globais de solvência do Grupo são determinadas da seguinte forma: 

(i) Integração dos objetivos estratégicos em termos qualitativos e quantitativos (em conformidade 
com o plano de negócios); 

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

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

(iv) Avaliação do perfil de risco atual; 

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

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

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

(viii) Determinação da necessidade global de solvência. 

O relatório ORSA é realizado com uma periodicidade anual e submetido para aprovação do Conselho de 
Administração anualmente. 

3.6. Função de auditoria interna 

É da competência da função de auditoria interna o seguinte: 

(i) Elaborar e manter atualizado o Plano de Auditoria Interna Anual, tendo em consideração as linhas 
de orientação estratégica definidas pelo Conselho de Administração, de forma a examinar e avaliar 
a adequação e a eficácia das diversas componentes do sistema de controlo interno das entidades; 

(ii) Promover a realização de auditorias, de acordo com a programação e priorização pré-definidas, 
bem como outras solicitadas casuisticamente pelo Conselho de Administração ou pelas entidades 
de supervisão; 

(iii) Comunicar através do relatório de auditoria interna, o resultado da avaliação realizada e 
recomendar as medidas corretivas que se mostrem necessárias; 

(iv) Verificar a implementação das medidas corretivas recomendadas, de forma a garantir a aplicação 
efetiva das mesmas e a correção das deficiências que estavam na sua origem; 

(v) Prestar serviço de consultoria, quando solicitado e desde que não conflituem com o seu estatuto 
de independência, através da emissão de pareceres, formação e participação em grupos de 
trabalho, de modo a acrescentar valor e melhorar os processos e os controlos implementados; 

(vi) Assegurar a coordenação dos trabalhos de auditoria interna com os de auditoria externa, evitando 
duplicações e maximizando o grau de controlo dos riscos; e 
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(vii) Colaborar com as entidades de supervisão, informando sobre os trabalhos desenvolvidos e o nível 
de implementação das recomendações, bem como o envio de reportes sempre que solicitado. 

A função de auditoria interna integra o terceiro nível de defesa, a qual compreende atividades conducentes à 
avaliação da eficácia dos dois primeiros níveis de defesa. 

A monitorização e a atualização desta cartografia é um processo suscetível de evolução contínua. A revisão 
deste processo permite às entidades assegurar uma identificação e monitorização dos riscos materialmente 
relevantes. 

3.7. Função atuarial  

A função atuarial, apenas aplicável à Real Vida Seguros, é atualmente assumida pela Direção Atuarial e 
Controlling, a qual tem reporte direto ao Conselho de Administração.  

Em conformidade com o atual quadro regulamentar, a validação da coerência da adequação do cálculo das 
provisões técnicas económicas e dos pressupostos utilizados no cálculo, bem como dos requisitos de solvência, 
encontra-se externalizada num Atuário Responsável, independente da Companhia. 
 

É da competência da Direção Atuarial e Controlling o seguinte: 

(i) Colaborar com o Conselho de Administração na definição das estratégias e na proposição de 
políticas enquadradas nos objetivos globais da Companhia; 

(ii) Assegurar a gestão técnica e atuarial das carteiras de produtos em exploração ou a explorar, num 
quadro integrado e coerente com os objetivos estratégicos e operacionais definidos; 

(iii) Participar na definição dos objetivos globais da exploração técnica da Companhia e propor as 
políticas de aceitação, tarifação e saneamento da carteira; e 

(iv) Coordenar, dinamizar e proceder ao controlo de qualidade e eficiência de atuação dos 
departamentos e recursos que integram a direção. 

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

 

3.8. Subcontratação 

A Real Vida Seguros dispõe de uma política de subcontratação aprovada pelo Conselho de Administração, que 
contempla as regras, princípios e procedimentos gerais relativos à subcontratação.  

No que diz respeito à aquisição de bens e serviços, a Real Vida Seguros dispõe de procedimentos que visam a 
adoção de critérios de adjudicação orientados por princípios de economia e eficácia. Neste âmbito, os 
procedimentos adotados são: 

a) Consultas a um conjunto alargado de fornecedores;  

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

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

d) Formalização dos contratos de fornecimento de bens e de prestação de serviços.  
 
A seleção de fornecedores deve ser realizada em condições de igualdade e pautada pelos princípios de 
integridade e transparência. 

A adjudicação deve ser efetuada ao fornecedor cuja contratação seja mais vantajosa para a Companhia, tendo 
por base os critérios definidos na política de subcontratação. 
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Poderão ainda ser admitidas exceções à política de subcontratação, mediante aprovação do Conselho de 
Administração, devendo as mesmas ser fundamentadas para cada caso. 

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

(i) Orçamentar as aquisições correntes e não correntes, neste caso em função das atividades 
aprovadas no plano de ação; 

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

(iii) Controlar a evolução dos gastos sob a sua responsabilidade e garantir o cumprimento orçamental. 
 
Sempre que, aquando da renovação de um contrato, se verifique uma degradação da avaliação dos critérios de 
“Solvência”, “Informações Comerciais” e “Avaliação Qualitativa”, deverá ser ponderada a rescisão do contrato, 
iniciando-se um novo processo de seleção com exclusão do fornecedor original. 

Sempre que as aquisições de serviços digam respeito à subcontratação de funções-chave ou outros trabalhos 
especializados, dever-se-á ter em conta que as pessoas/entidades a contratar deverão possuir um perfil de 
qualificação profissional e idoneidade compatíveis com a função a desempenhar, os quais deverão ser 
comprovados documentalmente. 

Considera-se que existe qualificação profissional adequada quando a pessoa/entidade em causa demonstre 
deter competências e qualificações necessárias ao exercício da função para que vai ser subcontratada, 
adquiridas através de habilitação académica ou de formação especializada apropriada e através de experiência 
profissional cuja duração, natureza e grau de responsabilidade estejam em consonância com as exigências do 
serviço a contratar. 

As empresas core do Grupo, à data de 31 de dezembro de 2021, tinham as seguintes áreas subcontratadas: 
 
Real Vida Seguros 
 

a) O atuário responsável; 

b) Gestão de sinistros do Ramo Doença e Despesas de Tratamento do Ramo Acidentes Pessoais; 

c) A realização de exames de seleção médica;  

d) As funções de revisão médica (subscrição e sinistros) 

e) Serviços de apoio de help desk informático; e 

f) Serviços de contencioso. 

 
 
Patris SGFTC 
 

a)  Gestão dos fundos de titularização de créditos e de recuperação de créditos; e 

b) Assessoria jurídica, mais especificamente a área de advocacia. 

 

3.9.  Eventuais informações adicionais 

O Grupo não tem informações adicionais a declarar no presente relatório.  
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4. Perfil de risco 

4.1. Risco de mercado  

O risco de mercado é o risco associado às posições de balanço, cujo valor ou fluxo de caixa depende dos 
mercados financeiros.  
 
O risco de taxa de juro é função dos ativos e passivos sensíveis a variações de taxa de juro. 

 
O Grupo gere o risco de mercado dos ativos e dos passivos sensíveis a variações de taxa de juro numa base de 
relativa imunização, sempre em função das perspetivas de evolução das taxas de juro e de controlo da 
volatilidade da margem de solvência. O Grupo tenta maximizar o binómio retorno/risco dos ativos em relação 
aos passivos de referência, tendo em conta as restrições legais e regulamentares aplicáveis. 

 
O risco de spread é o risco associado a uma perda ou potencial perda derivada do incumprimento de juro e/ou 
de capital dos títulos de dívida em carteira. 
 
O risco acionista é o risco associado a uma perda de valor de instrumentos de capital em empresas estratégicas 
e não estratégicas, na definição do Regulamento Delegado (EU) 2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 
2014, alterado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/467, da Comissão, de 30 de setembro de 2015. Os 
requisitos de capital para este risco, nomeadamente para a Sociedade que tem mais peso no Grupo Patris – 
Real Vida Seguros, S.A., são significativos, essencialmente em resultado das participações estratégicas que a 
Real Vida Seguros detém, diretamente ou via unidades de participação em fundos de capital de risco, em 
empresas do próprio Grupo. 
 
O submódulo do risco de concentração é o que apesenta um consumo de capital elevado, por via da exposição 
elevada a participações estratégicas, nomeadamente Indumape, ARTOP, Companhia das Águas Medicinais de 
Caldas da Felgueira, Greenvita, Iberpartners e Controlauto.  
 
O Grupo tem uma carteira de investimentos diversificada, com ativos altamente líquidos afetos às provisões 
técnicas. 
 
O Grupo tem desenvolvido uma política de investimentos, alinhada com a forma de um gestor de ativos 
competente, cuidadoso e experiente, dando seguimento à sua estratégia de investimentos, a qual se encontra 
em conformidade com o princípio do “gestor prudente”, nos termos do artigo 132.º da Diretiva de Solvência 
II. 

Na política de investimentos do Grupo foram definidos os limites de exposição de acordo com uma 
multiplicidade de critérios, com o objetivo final de dotar o Grupo Patris de um processo de investimentos mais 
coerente e sólido, e garantir que os níveis de risco financeiro assumidos estarão sempre dentro de patamares 
considerados prudentes. 

A filosofia principal subjacente à política de investimento e dos novos limites de risco assenta nos princípios 
gerais de prudência, conservadorismo e de preservação de capital. No sentido de cumprir com estes objetivos, 
é implementada uma política focada na obtenção de elevados níveis de diversificação de risco, e 
complementada com a implementação de limites muito estritos que eliminem a possibilidade de se gerarem 
níveis de concentração elevados de exposição a fatores de riscos e eventos específicos. 

O risco de mercado é monitorizado pela Área de Investimentos, conjuntamente com o Comité de Investimentos 
e Risco, tendo sido implementado um sistema de monitorização de acompanhamento periódico do mercado, 
com base em análises de cotações, e fatores que permitem avaliar a alteração dos investimentos e a 
implementação de um sistema de monitorização dos modelos de gestão, com base nos objetivos de 
investimento fixados.  
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O Conselho de Administração do Grupo tendencialmente adotará medidas de gestão futuras conducente à 
diminuição dos requisitos de capital dos submódulos dos riscos de concentração e acionista. 

Os relatórios produzidos são analisados trimestralmente pelo Conselho de Administração e, com base nestes 
relatórios, são propostas ações de gestão a tomar. 

Os requisitos de capital do risco de mercado em 31 de dezembro de 2021, respetivamente, de acordo com a 
fórmula-padrão, são como segue: 

Requisito de capital de solvência 

   (em milhares de Euros) 

  31-12-2021 

Risco de Mercado 24.199  

Taxa de juro 0  

Acionista 12.684  

Imobiliário 7.248  

Spread 4.874  

Concentração 7.394  

Moeda 1.938  

Efeito Diversificação -9.938  

 

4.1.1. Concentração do risco de mercado 

No que respeita à concentração do risco de mercado, o Grupo apresenta uma carteira de investimentos 
diversificada. Desta forma, foram definidos limites para a exposição aos riscos de mercado através da definição 
de limites por emitentes e classes de ativos. São ainda efetuadas análises aos riscos de taxa de juro e risco de 
liquidez.  

4.1.2. Técnicas de mitigação do risco de mercado 

Como técnicas de mitigação do risco de mercado, o Grupo apresenta as seguintes medidas: 

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

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

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

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

(v) Definir estratégias, em matéria de investimentos, promovendo a imunização das 
responsabilidades o recurso a instrumentos financeiros derivados. 

Todas as medidas apresentadas acima são da competência da área de gestão de riscos, à exceção da alínea v) 
acima referida, que é da competência do Conselho de Administração e do Comité de Riscos e Solvência. 

4.1.3. Análise de sensibilidade 

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

Comissão, de 10 de outubro de 2014, foram considerados cenários para as análises de sensibilidade para cada 
risco materialmente relevante no cálculo do requisito de capital de solvência. 

Desta forma, os cenários para cada submódulo, material, do risco de mercado e respetivos resultados 
apresentam-se da seguinte forma: 
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1) Risco de mercado - Submódulo de risco acionista  

                        (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto nos 

fundos próprios 
Impacto no SCR 

Equity 

Valor das subsidiárias no balanço económico (+10%) 5 091 1 268 

Valor das subsidiárias no balanço económico (-10%) -5 091 -1 268 

 

2) Risco de mercado - Submódulo de risco de spread  

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

(i) Para simplificar a análise assumiu-se que 2 notches nos ratings de crédito equivalem a 50bps 
de compressão/alargamento de spreads. 

            (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto nos 

fundos próprios 
Impacto no SCR 

Spread 

Upgrading dos títulos de dívida com rating em 2 notch -3 098 -148 

Downgrading dos títulos de dívida com rating em 2 notch 1 461 85 

 

4.2. Risco de liquidez 

O risco de liquidez é o risco associado à insuficiência de caixa e equivalentes de caixa para solver as obrigações 
de curto prazo, ou incorrer em custos excessivos para o fazer. Este risco decorre essencialmente do efeito 
cumulativo dos riscos de taxa de juro e de spread acima referidos. 

4.2.1. Concentração do risco 

O Grupo não identificou nenhuma concentração de risco significativa. 

4.2.2. Técnicas de mitigação do risco 

O Grupo dispõe de limites por forma a analisar o risco de liquidez. 

No Comité de Riscos e Solvência são definidas estratégias, em matéria de investimentos, promovendo a 
imunização das responsabilidades da Companhia com recurso à composição da carteira de instrumentos 
financeiros através de uma análise de adequacidade entre ativos e passivos (também designada por análise 
ALM). 

4.2.3. Análise de sensibilidade 

Para os contratos onde estão previstos prémios regulares foram considerados os prémios futuros no cálculo da 
melhor estimativa. Para estes casos foi aplicada a mesma metodologia e os mesmos pressupostos, sendo que 
se estima que estas apólices se irão manter em vigor.  No caso dos produtos temporários anuais renováveis a 
Real Vida considerou apenas os prémios a receber durante o prazo da anuidade em curso, à exceção de uma 
carteira de contratos para a qual foram alargados os limites contratuais.  

De modo a atenuar possíveis impactos decorrentes do risco de liquidez, são calculadas mensalmente as 
disponibilidades existentes a curto, médio e longo prazos, de modo a garantir a existência de uma margem 
satisfatória face às necessidades de liquidez previstas. 
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4.2.4. Montante total dos lucros esperados incluídos nos prémios 
futuros 

Os “lucros esperados incluídos nos prémios futuros”, no que respeita ao risco de liquidez, correspondem ao 
valor atual esperado dos fluxos de caixa futuros resultante da inclusão nas provisões técnicas dos prémios 
referentes aos contratos de seguro e de resseguro existentes, que devam ser recebidos no futuro, mas que 
possam não ser recebidos por qualquer outra razão que não a ocorrência dos eventos segurados, 
independentemente dos direitos legais ou contratuais do tomador do seguro de cessar a apólice. 

O montante dos lucros esperados na carteira de seguros financeiros e de risco é de 67.236 milhares de Euros. 

Importa frisar que os prémios considerados no cálculo destes lucros, se encontram líquidos das 
responsabilidades de resseguro. 

 

4.3. Risco de crédito 

O risco de crédito é definido como o risco de perdas inesperadas, devido à deterioração da qualidade creditícia 
de uma contraparte, incluindo a sua incapacidade de cumprir as suas obrigações de pagamento. 

A desagregação do valor de Balanço dos títulos de dívida registados em ativos financeiros disponíveis para 
venda, excluindo títulos vencidos ou com imparidade, por notação de rating da Standard & Poors ou 
equivalente e por zona geográfica do garante ou emitente, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, é a seguinte: 

 
 

Verifica-se em 2021 uma melhoria de rating em 39% dos Activos disponíveis para venda do global de 161 
milhares de Euros, o que resulta numa redução do risco de crédito da companhia. 

4.3.1. Concentração do risco de incumprimento pela contraparte 

O módulo de risco de incumprimento pela contraparte reflete essencialmente a exposição do Grupo aos 

resseguradores, instituições bancárias (por via de depósitos), mediadores e dívidas de terceiros. 

A exposição do tipo 1 representa essencialmente os depósitos em instituições bancárias e resseguradores, 
enquanto que a exposição do tipo 2 representa os valores a receber dos mediadores e dívidas de terceiros, como 
se demonstra no gráfico seguinte:  
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                                                                                                                           (em Euros) 

 
 

A qualidade creditícia dos principais resseguradores com riscos cedidos pela Real Vida à data de 31 de 
dezembro de 2021 é como segue: 
 

RESSEGURADOR Rating 

RGA INTERN. REINSUR. COMPANY AA- 

MUNCHENER RUCK AA- 

TOKYO MARINE KILN A+ 

GEN RE AA+ 

NACIONAL DE REASSEGUROS A 

HANNOVER RE AA- 

RNA - 
 
 
A Companhia avalia regularmente a qualidade creditícia dos seus resseguradores, não podendo estes 
apresentar um rating inferior a A-, atribuído pela S&P ou Moody’s ou Fitch. 

Os requisitos de capital do risco de incumprimento pela contraparte à data de 31 de dezembro de 2021, 
respetivamente, determinados de acordo com a fórmula-padrão, são como segue: 

Requisito de capital de solvência 
 (em milhares de Euros) 

  31-12-2021 

Risco de incumprimento pela contraparte 1 889 

4.3.2. Técnicas de mitigação do risco 

O risco de crédito é monitorizado pela Direção Atuarial e Controlling, conjuntamente com o Comité de Risco 

e Solvência.  

No que respeita à monitorização do risco de crédito, o Grupo dispõe de uma Política de Investimentos com os 
limites de exposição máxima por emissor e por rating. 
 



   

 
 
 
Relatório sobre a Solvência e a Situação Financeira do Grupo Patris Investimentos, SGPS, S.A. 
31 de dezembro de 2021 Página 35 

Relativamente ao resseguro, o Grupo dispõe de uma política de resseguro prudente, retendo riscos numa 
dimensão que não coloca em causa a solvência e a sustentabilidade do Grupo. A cedência de riscos é efetuada 
através de tratados de resseguro “surplus”, facultativos e de uma cobertura de riscos catastróficos, que inclui o 
risco pandémico. Foram implementadas medidas de dispersão de risco, nomeadamente através da 
diversificação de resseguradores, os quais têm no mínimo um rating de A-, atribuído pela S&P ou Moody’s ou 
Fitch. 
 

4.3.3. Análise de sensibilidade 

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

aproximadamente 7,63% dos requisitos de solvência totais à data de 31 de dezembro de 2021, razão pela qual 
não foram realizadas análises de sensibilidade. 
 

4.4. Risco específico de seguros  

O risco específico de seguros é definido como o risco de perdas financeiras inesperadas relacionadas com a 
cobertura de seguro, tais como a insuficiência de provisões técnicas, a insuficiência dos prémios comerciais, 
uma evolução desfavorável da sinistralidade, incluindo eventos excecionais com impacto na sinistralidade. 

O risco de subscrição é monitorizado pela Direção Técnica Atuarial e Controlling, conjuntamente com o Comité 
de Riscos e Solvência, tendo sido implementadas medidas para a atualização e revisão das metodologias a 
utilizar no provisionamento das responsabilidades e implementação de um sistema de avaliação das provisões 
constituídas. 

Os riscos específicos de seguros são tipicamente os seguintes: 

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

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

(iii)  O risco de morbidade (i.e. invalidez) – quando, em média, a incidência de doença ou de incapacidade 
entre os segurados apresenta taxas mais elevadas do que o esperado ou as percentagens de recuperação 
de deficiência são mais baixas do que o esperado; 

(iv)  O risco de comportamento do segurado – quando, em média, os segurados descontinuam ou reduzem 
as contribuições ou retiram benefícios antes do vencimento de contratos, a uma taxa que é diferente da 
esperada; e 

(v)  Despesas – quando as despesas incorridas na aquisição e gestão de apólices são mais elevadas do que o 
esperado. 

 
O Conselho de Administração da Companhia considera que o risco mais material é o risco de comportamento 
do segurado. Não obstante, entende ainda que os riscos com maior probabilidade de ocorrência são os riscos 
de comportamento do segurado e despesas. 
 
O requisito de capital do risco específico de seguros à data de 31 de dezembro de 2021 e de acordo com a 
fórmula-padrão, é como segue: 
 

Requisito de capital de solvência 
 (em milhares de Euros) 

  31-12-2021 

Risco específico de seguros Vida                   27 323  

Risco específico de seguros Saúde e AP                           99 
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4.4.1. Concentração do risco 

A Real Vida apresenta uma carteira de produtos diversificada, que permite mitigar o risco específico de 
seguros. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a produção de seguros de Vida risco correspondia a 20% da 
produção total, a produção de seguros de capitalização correspondia a 55%, a produção de seguros PPR 
correspondia a 22% e os restantes 3% correspondiam à produção de seguros mistos e do ramo não vida, 
nomeadamente saúde e acidentes pessoais. 

4.4.2. Técnicas de mitigação de risco 

A Real Vida adota uma abordagem prudente e cautelosa relativamente ao risco de mortalidade, ajustando o 
prémio puro em resultado da idade e da condição acrescida de risco. Adicionalmente, parte desse risco é cedido 
a resseguradores com elevada qualidade creditícia.  

A Real Vida dispõe de uma política de resseguro para monitorizar se os resseguradores são apropriados. 
Atualmente, a cedência de riscos é efetuada através de tratados de resseguro “surplus”, facultativos e de uma 
cobertura de riscos catastróficos. 

A Real Vida tem um apetite muito limitado relativamente ao risco de longevidade, não tendo intenção de 
subscrever ativamente qualquer forma de contrato de rendas vitalícias diferidas ou imediatas. 

O risco de negócio novo é gerido através de uma análise cuidadosa do design e tarifação dos produtos, bem 
como através de políticas de underwriting estritas e prudentes. 

4.4.3. Análise de sensibilidade 

Em conformidade com o disposto no n.º 7 do artigo 309.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 
Comissão, de 10 de outubro de 2014, foram considerados cenários para as análises de sensibilidade para cada 
risco materialmente relevante no cálculo do requisito de capital de solvência. 

Desta forma, os cenários e respetivos resultados para cada risco específico de seguros e respetivo grupo 
homogéneo de risco onde produzem maior impacto, apresentam-se da seguinte forma: 

- Seguros e operações de natureza predominantemente financeira com e sem participação discricionária 
nos resultados: 

         (em milhares de euros) 

Cenário 
Impacto nos 

fundos próprios 
Impacto no SCR 

Risco de descontinuidade (-10%) -1 557 9 
 

- Seguros em caso de morte (temporários) apenas para a carteira para a qual foram dilatados os limites 
contratuais, pela relevância que apresenta relativamente aos restantes seguros: 

         (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto nos 

fundos próprios 
Impacto no SCR 

Risco de descontinuidade (+10%) -21 660 -4 683 

 

- Seguros em caso de morte (temporários) apenas para a carteira para a qual foram dilatados os limites 
contratuais:   

                                                                                                                                                                                                           (em milhares de euros) 

Cenário 
Impacto nos 

fundos próprios 
Impacto no SCR 

Risco de mortalidade (+5%) -1 238 -330 
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4.5. Risco operacional 
 

O risco operacional é o risco de perda resultante de falhas ou inadequação de processos, pessoas, sistemas de 
informação ou resultante de eventos externos, tais como outsourcing, catástrofes, legislação ou fraude. Esta 
definição inclui o risco legal, de compliance, estratégico, reputacional e os riscos de conduta para com os 
clientes.  

4.5.1. Concentração do risco 

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

4.5.2. Técnicas de mitigação de risco 

O Grupo dispõe de procedimentos que permitem mitigar os riscos operacionais, nomeadamente a existência 

de uma função de compliance e de auditoria interna, de um código de conduta, políticas de continuidade de 
negócio, entre outras. 

Todas as Sociedades do Grupo Patris estão expostas a este risco e têm uma estrutura sólida para avaliar, medir 
e gerir o risco operacional, que procura minimizar através do seu sistema de controlo interno. Adicionalmente, 
planos de remediação e ações de melhoria são colocados em prática para evitar a recorrência de eventos de 
perda operacional que já tenham ocorrido no passado, os quais são objeto de follow-up numa base contínua.  

As Sociedades do Grupo Patris monitorizam o risco operacional, nomeadamente através das seguintes fontes: 

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

• Registo de reclamações; 

• Resultados das auditorias internas; e 

• Outros indicadores-chave de risco (procedimentos manuais, alterações legislativas e regulamentares, 
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, riscos de cibersegurança, outsourcing, 
planos estratégicos desafiantes, novos canais de distribuição, continuidade de negócio, etc.). 

 
O requisito de capital do risco operacional, de acordo com a fórmula-padrão, em 31 de dezembro de 2021 é o 
seguinte: 

  Requisito de capital de solvência 
                               (em milhares de Euros) 

  31-12-2021 

Risco operacional 8.599 

4.5.3. Análise de sensibilidade 

Como referido acima, não existe concentração significativa do risco operacional, pelo que não foram efetuadas 
análises de sensibilidade ao risco operacional. 

4.6. Stress tests  

Os cenários de stress são definidos como eventos que têm uma probabilidade de ocorrência muito pequena, 
mas, se verificados, podem materialmente impactar quer os fundos próprios quer os requisitos de capital do 
Grupo. 

O objetivo dos cenários de stress é determinar o impacto das situações onde os pressupostos subjacentes aos 
modelos utilizados na gestão do negócio falhem. 

A realização de testes de stress permite ao Conselho de Administração obter informações acerca da articulação 
da estratégia de negócio e da sua sensibilidade relativamente aos riscos, existentes e futuros, inerentes ao 
desenvolvimento da atividade do Grupo, e/ou devidos a fatores externos. 
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A análise dos respetivos resultados é importante para a revisão da estratégia de negócios, a gestão de riscos e 
as decisões sobre a gestão do capital. 

Os cenários de stress podem abranger vários riscos e áreas de negócio, ao nível de todo o Grupo, de modo 
individual ou agregado, tendo em conta as interdependências que existam ou que possam surgir.  

A recuperação observada no nível de atividade das economias e dos resultados das empresas cotadas acabou 
por criar um contexto favorável aos índices de ações, com os níveis de volatilidade a mostrarem-se baixos de 
uma forma geral ao longo do ano. Assim sendo, e tendo em conta a exposição aos mercados de ações, e a menor 
sensibilidade ao enquadramento de subida das taxas de juro sem risco tanto nos EUA como na Europa (fruto 
de uma reduzida exposição a esta classe de ativos), o ano de 2021 acabou por revelar-se positivo para a carteira 
de investimentos da Real Vida Seguros.    

Em termos de impacto na carteira de passivos da Companhia, não se verificaram ao longo do ano 2020 
alterações materiais de sinistros, comportamento do Tomador ou nível da produção, tendo-se cumprido o 
objetivo comercial definido para o ano. 

Ao nível dos sinistros registou-se um nível global acima do orçamentado nos seguros de Acidentes Pessoais 
fruto do impacto da ocorrência de 3 sinistros de morte numa carteira ainda de pequena dimensão, e de Vida 
Risco resultante da conjuntura dos últimos 2 anos que resultou numa participação diferida no tempo dos 
sinistros ocorridos no ano anterior. 

Neste sentido, considera-se um cenário adverso, mas plausível, uma queda da carteira de investimentos e um 
aumento na descontinuidade da carteira de seguros Financeiros e Risco. 

Para este cenário foi considerada a perda apurada pelo VaR a 95% para o horizonte de um ano.  

O cenário inclui simultaneamente um impacto nos passivos decorrente de uma descontinuidade instantânea 
nos produtos financeiros de 10% em seguros PPR e 10% nos restantes seguros financeiros, e um aumento anual 
da taxa de descontinuidade nos produtos de risco TAR de 5 pontos percentuais. 

Este teste de stress tem como efeitos: 

• A redução da carteira de Investimentos pelo aumento da descontinuidade imediata dos produtos 
financeiros e de risco, e o aumento das Provisões Técnicas por via do aumento da Best Estimate dos 
produtos de risco TAR com alargamento dos limites contratuais; 

• A redução do valor da carteira de investimentos pela afetação líquida significativa da variação do valor 
dos títulos Representativos de Capital e por conseguinte uma redução no principal requisito de capital 
afeto aos títulos Representativos de Capital que é o SCR de Equity; 

• A redução do valor da carteira de investimentos pela afetação líquida da variação do valor dos títulos de 
Dívida Corporate e por conseguinte uma redução no principal requisito de capital afeto aos títulos de 
Dívida que é o SCR de SPREAD; 

• Uma descida do SCR de Concentração pelo efeito da desvalorização significativa dos Ativos afetados 
pelo stress; 

• Uma descida do SCR de Subscrição por via da diminuição da carteira de passivos. 

O impacto nos Fundos Próprios e no SCR é o a seguir apresentado: 

                                                                                                                                      (em milhares de Euros) 

Cenário 
Impacto Fundos 

Próprios 
Impacto SCR 

Stress Test -46.557 -8.418 
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4.7. Eventuais informações adicionais 

O Grupo não tem informações adicionais a declarar no presente relatório.  
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5. Avaliação para efeitos de solvência 

A avaliação dos elementos dos ativos e passivos para efeitos de solvência cumprem com o disposto no artigo 
75.º da Diretiva de Solvência II: 

(i) Os elementos do ativo são avaliados pelo montante por que podem ser transacionados entre partes 
informadas, agindo de livre vontade, numa transação em condições normais de mercado; e 

(ii) Os elementos do passivo são avaliados pelo montante por que podem ser transferidos ou liquidados 
entre partes informadas, agindo de livre vontade, numa transação em condições normais de mercado. 

5.1. Ativos 
 

a) Instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros são reconhecidos e valorizados de acordo com os IAS 32 e IAS 39, sendo 
registados na data de contratação pelo respetivo justo valor. 

No caso de ativos financeiros e passivos financeiros registados ao justo valor através de resultados, os custos 
diretamente atribuíveis à transação são registados na rubrica “Ganhos líquidos em ativos e passivos financeiros 
valorizados ao justo valor através de ganhos ou perdas”. Nas restantes situações, estes custos são acrescidos ao 
valor do ativo e passivo. 

O justo valor de um instrumento financeiro corresponde ao montante pelo qual um ativo ou passivo financeiro 
pode ser vendido ou liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas na concretização da 
transação em condições normais de mercado. 

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

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

(ii) Na valorização de instrumentos de dívida não transacionados em mercados ativos (incluindo títulos 
não cotados ou com reduzida liquidez) são utilizados métodos e técnicas de valorização, que incluem: 

-  Preços (bid prices) difundidos por meios de difusão de informação financeira, nomeadamente 
a Bloomberg e a Reuters, incluindo preços de mercado disponíveis para transações recentes; 

-  Cotações indicativas (bid prices) obtidas junto de instituições financeiras que funcionem como 
market makers;  

- Modelos internos de valorização, os quais têm em conta os dados de mercado que seriam 
utilizados na definição de um preço para o instrumento financeiro. 

Os instrumentos de capital não cotados e cujo justo valor não possa ser mensurado com fiabilidade (por 
exemplo, pela inexistência de transações recentes) são mantidos ao custo, deduzido de eventuais perdas por 
imparidade. 

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

b) Terrenos e edifícios de rendimento 

Correspondem a imóveis detidos pelo Grupo Patris com o objetivo de obtenção de rendimento, através do 
arrendamento e/ou da sua valorização. 

Os imóveis de rendimento não são depreciados, sendo registados ao justo valor, determinado com base em 
avaliações de peritos avaliadores habilitados e registados na CMVM para o efeito. As variações no justo valor 
são refletidas em ganhos e perdas, nas rubricas “Ganhos líquidos de ativos e passivos financeiros não 
valorizados ao justo valor através de ganhos ou perdas”. 

Para efeitos do balanço económico este critério valorimétrico não se altera. 
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c) Terrenos e edifícios de uso próprio 

Os terrenos e edifícios de uso próprio são valorizados pelo seu justo valor, determinado com base em avaliações 
de peritos avaliadores, habilitados e registados na CMVM para o efeito, deduzido de amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas.  

Os custos de reparação, manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como gasto do 
exercício, exceto no que se refere às despesas com itens que reúnam as condições para capitalização, os quais 
são reconhecidos separadamente na rubrica “Outros ativos tangíveis” e amortizados ao longo da respetiva vida 
útil.  

Os terrenos e edifícios de uso próprio são avaliados com a periodicidade considerada adequada, de forma a 
assegurar que o seu valor de balanço não difira significativamente do seu justo valor.  

A variação no justo valor destes ativos é registada diretamente por contrapartida de capital próprio na rubrica 
“Reservas de reavaliação por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio”.  

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, às taxas correspondentes à vida útil 
estimada dos respetivos imóveis de uso próprio.  

Os terrenos não são objeto de amortização. Sempre que o valor líquido contabilístico dos imóveis de uso 
próprio, após reversão de quaisquer reservas de reavaliação anteriormente registadas, exceda o seu justo valor, 
é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercício, na rubrica “Perdas de 
imparidade (líquidas de reversão)”. As perdas por imparidade podem ser revertidas, também com impacto em 
resultados do exercício, caso subsequentemente se verifique um aumento no valor recuperável do ativo. 

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

d) Outros ativos tangíveis 

Estes bens estão contabilizados ao respetivo custo histórico de aquisição sujeito a depreciação e testes de 
imparidade.  

As depreciações dos ativos tangíveis foram calculadas através da aplicação do método das quotas constantes, 
às taxas correspondentes à vida útil estimada dos respetivos bens. 

As taxas definidas têm subjacentes as seguintes vidas úteis estimadas:  

Classe de bens Anos de vida útil 

Equipamento administrativo 8 a 10 

Máquinas e ferramentas 5 a 10 

Equipamento informático 3 a 6 

Instalações interiores 8 a 10 

Material de transporte 3 a 4 

Outras imobilizações corpóreas 5 a 10 

 

No caso específico da Companhia da Águas Medicinais de Felgueira, as taxas de depreciação utilizadas 
correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Classe de bens Anos de vida útil 

Edifícios e outras construções 20 a 40 

Equipamento básico 6 a 10 

Equipamento de transporte 4 a 6 

Equipamento administrativo 8 a 16 

Outras imobilizações corpóreas 8 a 20 
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No caso específico da Indumape – Industrialização de Fruta, S.A., as taxas de depreciação são as seguintes: 

  BEM IMOBILIZADO TAXA DE 
DEPRECIAÇÃO 

EDIFICIO E OUTRAS CONSTRUÇÕES   5,00% 

EQUIPAMENTO BÁSICO Linha de produção 14,28% 

  Concentrador 14,28% 

  Tanques de aço Inox 5,00% 

  Báscula 15,50% 

  Caldeira 7,14% 

  Compressor de ar comprimido 10,00% 

  Câmara frigorífica 12,50% 

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE Empilhadores 16,66% 

  Viatura ligeira de mercadorias 25,00% 

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Equipamento de cantina 10,00% 

  Equipamento de laboratório 12,50% 

  Outras ferramentas e utensílios 25,00% 

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Central telefónica 10,00% 

  Mobiliário de cantina 10,00% 

  Mobiliário de escritório 12,50% 

  Equipamento informático 25,00% 

  Programas de computador 33,33% 

 

As taxas de depreciações utilizadas pela Indumape – Industrialização de Fruta, S.A. correspondem ao desgaste 
inerente à percentagem real de utilização do equipamento em relação à capacidade instalada. A unidade de 
produção laborou em 2021 a 41% da sua capacidade normal instalada, pelo que o correspondente equipamento 
foi depreciado a 50% das taxas abaixo discriminadas, mantendo-se o critério anteriormente aplicado. 

No reconhecimento inicial dos valores dos outros ativos tangíveis, a Empresa capitaliza o valor de aquisição 
adicionado de quaisquer encargos necessários para o funcionamento correto de um dado ativo, de acordo com 
o disposto na IAS 16 ‘Ativos Fixos Tangíveis’. Ao nível da mensuração subsequente, a Empresa opta pelo 
estabelecimento de uma vida útil que seja capaz de espelhar o tempo estimado de obtenção de benefícios 
económicos, depreciando o bem por esse período. A vida útil de cada bem é revista a cada data de relato 
financeiro. 

Os gastos subsequentes com os ativos tangíveis são capitalizados no ativo apenas se for provável que deles 
resultarão benefícios económicos futuros para a Empresa. Todas as despesas com manutenção e reparação são 
reconhecidas como gasto, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.  

Quando existe indicação de que um ativo possa estar em imparidade o seu valor recuperável é estimado, 
devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre que o valor líquido de um ativo exceda o seu valor 
recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados para os ativos registados ao custo. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de 
uso, sendo este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa estimados futuros que se esperam vir a 
obter do uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil. 

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

e) Outros ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis estão mensurados ao respetivo custo histórico de aquisição, sendo sujeitos a amortizações 
e testes de imparidade. As suas amortizações são calculadas através de aplicação do método das quotas 
constantes, seguindo o critério duodecimal, ao longo de 3 anos, período que reflete de forma razoável a vida 
útil estimada dos ativos intangíveis.  
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Classe de bens Taxa anual 

Aplicações informáticas 33,33% 

 

Todos os restantes encargos relacionados com os serviços informáticos, incluindo a manutenção de software, 
são reconhecidos como gastos quando incorridos. 

No entanto, no caso específico da Companhia da Águas Medicinais de Felgueira, as taxas de amortização 
utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Classe de bens Anos de vida útil 

Aplicações informáticas 3 

Direito de exploração das águas minerais naturais 30 

No caso concreto da concessão, é efetuada uma análise de imparidade anual sobre os pressupostos de avaliação 
utilizados, nomeadamente sobre alterações à taxa de desconto e de rentabilidade unitária adotada na avaliação 
efetuada no exercício de 2012. 

Em conformidade com o disposto no artigo 12.º do Regulamento Delegado 2015/35, para efeitos do balanço 
económico, os ativos intangíveis são valorizados em zero Euros, exceto se o ativo intangível for suscetível de 
ser vendido separadamente. 

f) Montantes recuperáveis de resseguro 

Os montantes recuperáveis de resseguro correspondem à quota-parte da responsabilidade dos resseguradores 
nas responsabilidades totais da Empresa, sendo calculados de acordo com os tratados de resseguro em vigor, 
no que se refere às percentagens de cedência e a outras cláusulas existentes. 

A valorização, para efeitos do balanço económico, é apurada pelo justo valor na projeção da melhor estimativa 
dos cash-flows de resseguro. 

Para efeitos de desconto dos fluxos de caixa no cálculo da melhor estimativa dos montantes recuperáveis foi 
aplicada a estrutura temporal das taxas de juro sem risco relevante, publicada pela Autoridade Europeia dos 
Seguros de Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) por referência a 31 de dezembro de 2021, sem 
ajustamento de volatilidade. 

g) Caixa e equivalentes de caixa 

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a 
contar da data de aquisição, prontamente convertíveis em dinheiro e com risco reduzido de alteração de valor, 
nomeadamente caixa e disponibilidades em instituições de crédito, que não estejam associados a uma natureza 
de investimento. Para efeitos do balanço económico este critério valorimétrico não se altera. 
 

h) Imposto sobre o rendimento 

Os impostos sobre lucros incluem os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos correntes são os 
que se esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de acordo com as regras fiscais em 
vigor e utilizando a taxa de imposto aprovada.  

Os impostos diferidos são calculados 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 esperam virem a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se 
reverterem.  

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, com exceção 
das diferenças resultantes do reconhecimento inicial de ativos e passivos que não afetem quer o lucro 
contabilístico, quer o fiscal, e de diferenças relacionadas com investimentos em subsidiárias, na medida em 
que provavelmente não serão revertidas no futuro. 
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Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, bem como para 
prejuízos fiscais registados em exercícios anteriores e que sejam ainda reportáveis, apenas na medida em que 
seja expectável que existam lucros tributáveis no futuro capazes de absorver as referidas diferenças. Os 
impostos sobre lucros são reconhecidos em resultados, exceto quando estão relacionados com itens que são 
reconhecidos diretamente nos capitais próprios, caso em que são também registados por contrapartida dos 
capitais próprios.  

Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de ativos financeiros 
disponíveis para venda são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem 
reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

De acordo com o artigo 15.º do Regulamento Delegado 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, para 
efeitos de balanço económico, o Grupo só atribui um valor positivo aos ativos por impostos diferidos quando 
seja provável que existirá um lucro tributável futuro contra o qual o elemento do ativo por imposto diferido 
possa ser utilizado, tendo em conta quaisquer requisitos legais ou regulamentares sobre os prazos relativos ao 
reporte de perdas fiscais não utilizadas ou ao reporte de créditos fiscais não utilizados. 

5.2. Provisões técnicas 

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

considerando os pressupostos atuariais determinísticos apresentados nos pontos seguintes.  

O cálculo da melhor estimativa consistiu no valor esperado determinístico atual dos fluxos de caixa futuros de 
entrada (recebimentos) e de saída (pagamentos), ponderados pela sua probabilidade de ocorrência, tendo em 
conta o valor temporal do dinheiro, com base na estrutura temporal das taxas de juro sem risco relevante 
publicada pela EIOPA por referência a 31 de dezembro de 2021 sem ajustamento de volatilidade. 

Foram considerados como fluxos de entrada, quando aplicável, os prémios futuros. 

Foram considerados como fluxos de saída, quando aplicável, as comissões, outras despesas de aquisição e 
gestão de sinistros, as mortes e invalidez, os resgates e os termos. 

O cálculo teve por base os contratos em vigor à data de 31 de dezembro de 2021. 

Adicionalmente, foram calculados os fluxos de caixa futuros relativos às despesas inerentes aos contratos, 
como parte integrante do cálculo da melhor estimativa para cada classe de risco. 

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

Os montantes recuperáveis de resseguro cedido foram calculados seguindo a mesma metodologia do cálculo 
da melhor estimativa de seguro direto, tendo em consideração os capitais de resseguro e o ajustamento relativo 
às perdas esperadas por incumprimento. 

De acordo com o definido no artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 8/2012-R, de 29 de outubro, da ASF, a 
segmentação utilizada pela Companhia foi a seguinte: 

Responsabilidades de Natureza Vida: 

a) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira com participação discricionária 
nos resultados (contratos de seguro) excluindo PPR; 

b) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira com participação discricionária 
nos resultados (contratos de seguro) PPR; 

c) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira sem participação discricionária 
nos resultados (contratos de investimento) excluindo PPR; 

d) Seguros e operações de natureza predominantemente financeira sem participação discricionária 
nos resultados (contratos de investimento) PPR; 

e) Seguros unit-linked; 
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f) Seguros em caso de morte (temporários); 

g) Seguros em caso de morte com alargamento dos limites contratuais; 

h) Seguros temporários de proteção ao crédito; 

i) Seguros de saúde; 

j) Seguros de acidentes pessoais. 
 

Como pressuposto macroeconómico foi considerada uma taxa de inflação de 1,30% para efeitos de 
determinação das despesas estimadas em 2021. 

Para efeitos de valorização das provisões técnicas numa base discricionária, a Real Vida recorre a métodos 
determinísticos. 

Os dados quantitativos das provisões técnicas económicas, por classe de negócio, a 31 de dezembro de 2021 
encontra-se no Anexo II do presente relatório. 

Nos pontos seguintes apresentam-se as bases, métodos e pressupostos por segmento de negócio considerados 
no cálculo das provisões técnicas.  

5.2.1. Seguros e operações de natureza predominantemente financeira 
com e sem participação discricionária nos resultados 

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

e sem participação discricionária nos resultados foi determinado apólice a apólice, de acordo com o seguinte: 

(i) Foram considerados os prémios futuros programados; 

(ii) Nas apólices de contratos de seguro, os passivos técnicos foram capitalizados à taxa técnica garantida 
da apólice, sendo que as entregas futuras foram capitalizadas a taxa zero, pois conforme previsto 
contratualmente a companhia decidiu alterar a taxa de rentabilidade das entregas futuras, não tendo 
sido considerada participação discricionária nos resultados futura (não foram tidas em consideração 
as opções e garantias relativas à participação nos resultados futuras por não serem significativas, dado 
existirem resultados transitados negativos significativos e taxas técnicas garantidas elevadas nas 
carteiras com participação nos resultados);  

(iii) Nas apólices de contratos de investimento, os passivos técnicos foram capitalizados à taxa anual 
garantida da apólice, sendo que, para os anos em que não existe garantia de taxa, assumiu-se a 
capitalização à taxa forward; 

(iv) No ano termo do contrato, considerou-se apenas metade do valor do prémio do ano anterior, dado ter-
se assumido que as apólices terminam a meio do ano; 

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

Para o cálculo das despesas com sinistros, despesas de manutenção, taxas de resgate e mortalidade, os 
pressupostos utilizados tiveram por base os dados históricos da Companhia.  

Para os seguros sem participação discricionária nos resultados os pressupostos de resgate foram segmentados 
por anuidade. 

A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual dos cash-flows futuros da Real Vida, considerando os 
fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o cumprimento integral das responsabilidades 
assumidas até ao completo run off das mesmas, incluindo prémios, sinistros, despesas de manutenção, 
despesas de gestão com sinistros e comissões. 

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 
referência a 31 de dezembro de 2021 sem ajustamento de volatilidade.  
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5.2.2. Seguros unit-linked 

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

corresponde ao justo valor da carteira de ativos afetos acrescido do diferencial líquido entre o valor esperado 
atualizado das comissões e encargos futuros a cobrar ao cliente, deduzido do valor esperado atualizado das 
despesas de gestão futuras. 

A projeção de seguros unit-linked, foi efetuada deterministicamente, apólice a apólice, de acordo com os 
pressupostos descritos nos parágrafos seguintes.  

Para o cálculo da taxa de resgate, mortalidade, e encargos de gestão, os pressupostos utilizados tiveram por 
base os dados históricos da Companhia.  

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 
referência a 31 de dezembro de 2021 sem ajustamento de volatilidade.  

5.2.3. Seguros em caso de morte (temporários)  

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

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

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

(ii) Foram considerados como prémios de 2021, os prémios que faltam cobrar até à data de termo de cada 
apólice. 

Foram considerados como fluxos de caixa de entrada os prémios futuros e como fluxos de caixa de saída as 
mortes e invalidez na totalidade do respetivo período de vigência. 

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

A projeção dos prémios comerciais futuros tem por base os prémios comerciais anuais das apólices ajustados 
da caída da carteira por anulações e mortes, calculados de acordo com o respetivo fracionamento. 

Para o cálculo das despesas com sinistros, despesas de manutenção, anulações, comissões, mortalidade e 
invalidez, os pressupostos utilizados tiveram por base os dados históricos da Companhia. 

A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual determinístico dos cash flows da Companhia, 
considerando os fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o cumprimento integral das 
responsabilidades assumidas em 31 de dezembro de 2020, incluindo as despesas de gestão com sinistros, 
sinistros, comissões e prémios pagos.  

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 
referência a 31 de dezembro de 2021 sem ajustamento de volatilidade. 

5.2.4. Seguros em caso de morte com alargamento dos limites 
contratuais  

Para uma carteira de contratos de risco ligados ao crédito habitação, foi considerada a dilatação do limite dos 
contratos de seguro. 

A provisão técnica de base económica corresponde ao valor esperado atual determinístico dos prémios 
comerciais a cobrar ao cliente deduzido do valor esperado atual determinístico da mortalidade e das despesas 
de aquisição e comercialização, devidamente ajustados pela anulação. Estas projeções foram efetuadas apólice 
a apólice, como segue: 

i. Assumiu-se que todas as apólices terminam na data fim do contrato de crédito à habitação ao qual estão 
associadas, com limite de projeção de 30 anos; 
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ii. Foram considerados como prémios futuros, os prémios que faltam cobrar até à data limite de projeção 
de cada apólice. 

Foram considerados como fluxos de caixa de entrada os prémios futuros e como fluxos de caixa de saída as 
mortes e invalidez na totalidade do respetivo período de vigência. Os capitais seguros são decrescentes ao longo 
da projeção, uma vez que estão associados ao crédito à habitação. 

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

A projeção dos prémios comerciais futuros tem por base os prémios comerciais anuais das apólices ajustados 
da caída da carteira por anulações e mortes, calculados de acordo com o respetivo fracionamento. 

Para o cálculo das despesas com sinistros, despesas de manutenção, anulações, comissões, mortalidade e 
invalidez, os pressupostos utilizados tiveram por base os dados históricos da Companhia. Os pressupostos de 
anulação foram segmentados por anuidade das apólices. 

A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual determinístico dos cash flows da Companhia, 
considerando os fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o cumprimento integral das 
responsabilidades assumidas em 31 de dezembro de 2021, incluindo as despesas de gestão com sinistros, 
sinistros, comissões e prémios pagos.  

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 
referência a 31 de dezembro de 2021 sem ajustamento de volatilidade.  

5.2.5. Seguros temporários de proteção ao crédito 

A provisão técnica de base económica corresponde ao valor esperado da provisão para prémios não adquiridos 
deduzido do valor esperado atual determinístico da mortalidade e das despesas de aquisição e comercialização, 
devidamente ajustados pela anulação. Estas projeções foram efetuadas apólice a apólice, como segue: 

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

Para o cálculo das despesas com sinistros, despesas de manutenção, anulações, comissões, mortalidade e 
invalidez, os pressupostos utilizados tiveram por base os dados históricos da Companhia. 

A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual determinístico dos cash flows da Companhia, 
considerando os fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o cumprimento integral das 
responsabilidades assumidas em 31 de dezembro de 2021, incluindo as despesas de gestão com sinistros, 
sinistros, comissões e prémios pagos.  

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 
referência a 31 de dezembro de 2021 sem ajustamento de volatilidade. 

5.2.6. Seguros de acidentes pessoais 

A provisão técnica de base económica corresponde ao valor esperado atual determinístico dos prémios 
comerciais a cobrar ao cliente deduzido do valor esperado atual determinístico da mortalidade e das despesas 
de aquisição e comercialização, devidamente ajustado pela anulação. Estas projeções foram efetuadas apólice 
a apólice, como segue: 

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

(ii) Foram considerados como prémios de 2021, os prémios que faltam cobrar até à data de vencimento 
de cada apólice. 

Apresenta-se nos parágrafos seguintes a metodologia de cálculo dos valores esperados atuais determinísticos. 
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A projeção tem por base o prémio anual das apólices ajustado da caída da carteira por anulações e mortes, 
calculados de acordo com o respetivo fracionamento. 

Para o cálculo da taxa de anulações, mortalidade, comissões, despesas com sinistros, despesas de manutenção 
e despesas de tratamento, os pressupostos utilizados tiveram por base os dados históricos da Companhia  

A Best Estimate corresponde ao valor esperado atual determinístico dos cash flows esperados da Companhia, 
considerando os fluxos de caixa de entrada e de saída necessários para assegurar o cumprimento integral das 
responsabilidades assumidas à data de 31 de dezembro de 2021, incluindo as despesas de manutenção, 
despesas de gestão de sinistros, sinistros, comissões e prémios. 

O fator de atualização resulta da estrutura temporal de taxas de juro sem risco relevante da EIOPA por 
referência a 31 de dezembro de 2021 sem ajustamento de volatilidade.  

5.2.7. Margem de risco  

A margem de risco foi calculada por aplicação da metodologia do custo de capital, recorrendo a um método 
simplificado, de acordo com o estabelecido no artigo 58.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 
Comissão, de 10 de outubro de 2014. 

A Seguradora utiliza a simplificação associada ao nível 3 da hierarquia das simplificações para o cálculo da 
margem de risco, em face da dilatação dos limites dos contratos em alguns produtos de risco.  

No seu cálculo, a taxa de juro e os riscos não consideraram quaisquer ajustamentos, nem mecanismos 
transitórios. 

Sendo esta simplificação baseada na abordagem da duração, assume-se que a escolha da simplificação foi 
efetuada considerando que o perfil do risco associado às responsabilidades não se irá alterar nos próximos 
anos, nomeadamente no que diz respeito aos riscos específicos, o risco de contraparte e o risco operacional. 

O apuramento da margem de risco é calculado de forma global, sendo a alocação às classes de negócio efetuada 
em proporção da contribuição proporcional de cada classe de negócio para o requisito de capital de solvência. 

5.2.8.  Apresentação quantitativa das provisões técnicas 

O quadro seguinte apresenta o valor das provisões técnicas, por classe de negócio, decompondo-se na melhor 
estimativa, margem de risco e valor transitório das provisões técnicas: 

    (em milhares €) 

Provisões Técnicas em 31-12-2021 
Seguros 
de vida 

Saúde e 
Acidentes 
Pessoais 

Provisões calculadas como um todo + Melhor Estimativa Unit Linked 47 991   

Melhor estimativa      

Melhor estimativa bruta 194 417 1 035 

Montantes recuperáveis de resseguro -18 885 484 

Melhor estimativa líquida 213 302 550 

Margem de risco 9 574 36 

Valor transitório das provisões técnicas     

Melhor estimativa -14 423 - 

Total das provisões técnicas líquidas de resseguro 256 444 587 
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5.3. Explicação quantitativa e qualitativa das diferenças entre 
o balanço económico e o balanço estatutário 

As diferenças entre o balanço económico e o balanço estatutário à data de 31 de dezembro de 2021 são como 
segue: 

5.3.1. Ativo 

                                   (em milhares de Euros) 

 
 
 

a) Goodwill 

Em conformidade com os métodos de avaliação do goodwill previstos no Regulamento Delegado 2015/35, 
da Comissão, de 10 de outubro de 2014, o Grupo valorizou o goodwill em zero Euros.  

 

A t iv os
Ba la nço 

económ ico

Ba la nço 

est a t u t á rio
Diferença

Goodw ill                              - 5 2 1 -5 2 1

Cu stos de a qu isiçã o difer idos                              - 9 .1 8 7 -9 .1 8 7

A tiv os in ta n g ív eis                              - 4 9 8 -4 9 8

A tiv os por  im postos difer idos 1 4 .5 2 1 9 6 9 1 3 .5 5 2

Ter r en os e edifícios de u so pr ópr io 4 .4 1 8 2 0.1 2 7 -1 5 .7 09

In v est im en tos (qu e n ã o a t iv os det idos n o qu a dr o de con tr a tos lig a dos a  ín dices e a  

u n ida des de pa r t icipa çã o)
3 03 .6 8 8 2 9 1 .2 6 9 1 2 .4 1 9

Imóveis  (que não para uso próprio) 26.144 23.947 2.197

Interesses  em empresas  relacionadas, incluindo participações 9.923 118 9.805

Ações  e outros  títulos  representativos  de capital 30.311 30.335 -25

Ações  e outros  títulos  representativos  de capital - cotadas  em bolsa 30.311 30.335 -25

Obrigações 157.277 157.277                      - 

Obrigações  de dívida pública 132.930 132.930                      - 

Obrigações  de empresas 24.347 24.347                      - 

Organismos de Investimento Coletivo 74.299 67.366 6.933

Derivados 2.878 2.878 0

Depósitos  diferentes  dos  equivalentes  de caixa 2.856 9.347 -6.491

A tiv os det idos n o qu a dr o de con tr a tos lig a dos a  ín dices e a  u n ida des de pa r t icipa çã o 4 9 .7 4 3 4 9 .7 4 3                      - 

Em pr ést im os e h ipoteca s 4 4                      - 

Empréstimos  e hipotecas  a individuos 4 4                      - 

Mon ta n tes r ecu per á v eis de r esseg u r o dos r a m os: -1 8 .4 00 3 .3 2 2 -2 1 .7 2 2

Não vida e acidentes  e doença com bases  técnicas  semelhantes  às  do ramo não vida                              - 346 -346

Não vida excluindo acidentes  e doença                              - 346 -346

Vida e acidentes  e doença com bases  técnicas  semelhantes  às  do ramo vida, excluindo 

acidentes  e doença e contratos  ligados  a índices  e a unidades  de participação
-18.400 2.976 -21.376

Acidentes  e doença com bases  técnicas  semelhantes  às  do ramo vida 484 199 286

Vida excluindo acidentes  e doença e contratos  ligados  a índices  e a unidades  de 

participação
-18.885 2.777 -21.662

V a lor es a  r eceber  de oper a ções de seg u r o e m edia dor es 2 .9 07 2 .9 07                      - 

V a lor es a  r eceber  de con tr a tos de r esseg u r o 6 .06 3 6 .06 3                      - 

V a lor es a  r eceber  (de oper a ções com er cia is,  n ã o de seg u r o) 7 .7 3 2 1 5 .3 4 3 -7 .6 1 0

A ções pr ópr ia s (dir eta m en te det ida s) 4 0 4 0                      - 

Ca ix a  e equ iv a len tes de ca ix a 6 .3 3 9 6 .6 9 4 -3 5 5

Ou tr os a t iv os 2 .4 5 3 4 .7 08 -2 .2 5 4

T ot a l  a t iv os 379.508 411.393 -31.885
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b) Custos de aquisição diferidos 

Para efeitos do balanço económico, os custos de aquisição diferidos são valorizados em zero Euros. 

c) Ativos intangíveis 

A diferença apurada na rubrica dos "ativos intangíveis" entre o balanço consolidado de Solvência II e o 
balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades participadas que foram integradas 
no balanço consolidado de solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado, enquanto que 
no balanço estatutário foram integradas de acordo com as IAS e IFRS, isto é, pelo método de consolidação 
integral. 

d) Ativos por impostos diferidos 

Para efeitos de balanço económico, e de acordo com disposto no artigo 15.º do Regulamento Delegado 
2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, só são reconhecidos ativos por impostos diferidos quando 
seja provável a existência de lucro tributável futuro contra o qual estes possam ser utilizados.  

Os ativos por impostos diferidos no balanço económico resultam dos ativos por impostos diferidos 
presentes no balanço estatutário acrescidos 21% das variações positivas de rubricas de passivo e 21% das 
variações negativas de rubricas de ativos (com exceção das participações e do goodwill) entre o balanço 
estatutário e o balanço solvência II. 

e) Terrenos e edifícios de uso próprio 

A variação das rubricas "Terrenos e edifícios de uso próprio" e "Outros ativos tangíveis" entre o balanço 
consolidado de solvência II e o balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades 
participadas que foram integradas no balanço consolidado de Solvência II pelo método de equivalência 
patrimonial ajustado, enquanto que no Balanço Estatutário foram integradas de acordo com as IAS&IFRS, 
isto é, pelo método de consolidação integral. 

f) Investimentos 

(i) Imóveis (que não para uso próprio) 

A variação da rubrica "propriedades de investimentos" entre o balanço consolidado de Solvência II e o 
balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades participadas que foram integradas 
no balanço consolidado de Solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado, enquanto que 
no balanço estatutário foram integradas de acordo com as IAS&IFRS, isto é, pelo método de consolidação 
integral. 

(ii) Participações 

A variação da rubrica "Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos" entre o balanço 
consolidado de Solvência II e o balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades 
participadas integradas no balanço Solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado e 
também entidades integradas pela parte proporcional dos fundos próprios de acordo com as regras 
sectoriais pertinentes, enquanto que no balanco estatutário Consolidado estão relevadas de acordo com as 
IAS&IFRS, isto é, pelo método de consolidação integral. 

(iii) Fundos de investimento 

A variação da rubrica "Fundos de investimento” entre o balanço consolidado de Solvência II e o balanço 
estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades participadas integradas no balanço 
Solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado e também entidades integradas pela parte 
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proporcional dos fundos próprios de acordo com as regras setoriais pertinentes, enquanto que no balanco 
estatutário consolidado estão relevadas de acordo com as IAS&IFRS, isto é, pelo método de consolidação 
integral. 

g) Empréstimos concedidos e contas a receber 

A diferença da rubrica "Empréstimos concedidos e contas a receber" entre o balanço consolidado de 
Solvência II e o balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades participadas 
integradas no balanço Solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado e também entidades 
integradas pela parte proporcional dos fundos próprios de acordo com as regras sectoriais pertinentes, 
enquanto que no balanco estatutário consolidado estão relevadas de acordo com as IAS&IFRS, isto é, pelo 
método de consolidação integral. 

h) Recuperáveis de resseguro 

Na rubrica dos recuperáveis de resseguro ocorreu um ajustamento no valor de – 21.722 milhares de Euros, 
entre o balanço económico e o balanço estatutário, apurado através da valorização pelo justo valor na 
projeção da melhor estimativa dos cash-flows de resseguro. 

Os montantes recuperáveis de resseguro, a 31 de dezembro de 2021, ascendem a -18.400 milhares de 
Euros, dos quais 484,5 milhares de Euros dizem respeito ao ramo de Acidentes e Doença.  

i) Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro) 

A diferença da rubrica " Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)" entre o balanço 
consolidado de Solvência II e o balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades 
participadas integradas no balanço Solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado e 
também entidades integradas pela parte proporcional dos fundos próprios de acordo com as regras 
sectoriais pertinentes, enquanto que no balanco estatutário consolidado estão relevadas de acordo com as 
IAS&IFRS, isto é, pelo método de consolidação integral. 

j) Caixa e equivalentes de caixa 

A diferença da rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" entre o balanço consolidado de Solvência II e o 
balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades participadas integradas no balanço 
Solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado e também entidades integradas pela parte 
proporcional dos fundos próprios de acordo com as regras sectoriais pertinentes, enquanto que no balanco 
estatutário consolidado estão relevadas de acordo com as IAS&IFRS, isto é, pelo método de consolidação 
integral. 

k) Outros ativos 

A diferença da rubrica “Outros ativos” entre o balanço consolidado de Solvência II e o balanço estatutário 
consolidado resulta, na sua maioria, das rubricas de acréscimos e diferimentos e da dedução dos gastos 
diferidos da Real Vida Seguros 
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5.3.2. Passivo 

                    (em milhares de Euros) 

 
 

l) Provisões técnicas 

A diferença no valor das provisões técnicas entre o balanço económico e o balanço estatutário, em 
conformidade com o Regulamento Delegado 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, resulta do 
cálculo da melhor estimativa das provisões técnicas e da margem de risco à data de 31 de dezembro de 
2021. 

m) Passivos por impostos diferidos 

Os passivos por impostos diferidos no balanço económico resultam dos passivos por impostos diferidos 
presentes no balanço estatutário acrescidos 21% das variações negativas de rubricas de passivo e 21% das 
variações positivas de rubricas de ativos (com exceção das participações). 

n) Dívida a instituições de crédito 

Diferença da rubrica "Dívida a instituições de crédito" entre o balanço consolidado de Solvência II e o 
balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades participadas integradas no balanço 
solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado e também entidades integradas pela parte 
proporcional dos fundos próprios de acordo com as regras sectoriais pertinentes, enquanto que no balanco 
estatutário consolidado estão relevadas de acordo com as IAS&IFRS, isto é, pelo método de consolidação 
integral. 

o) Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro) 

Diferença da rubrica "Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)" entre o balanço 
consolidado de Solvência II e o balanço estatutário consolidado resulta do facto de existirem entidades 
participadas integradas no balanço solvência II pelo método de equivalência patrimonial ajustado e 
também entidades integradas pela parte proporcional dos fundos próprios de acordo com as regras 
sectoriais pertinentes, enquanto que no balanco estatutário consolidado estão relevadas de acordo com as 
IAS&IFRS, isto é, pelo método de consolidação integral. 

Pa ssiv o
Ba la nço 

económ ico

Ba la nço 

est a t u t á rio
Diferença

Pr ov isões técn ica s - n ã o v ida                              - 9 1 2 -9 1 2

Pr ov isões técn ica s — v ida  (ex clu in do con tr a tos lig a dos a  ín dices e a  U.P.) 1 9 0.5 2 2 2 8 3 .04 5 -9 2 .5 2 3

Provisões  técnicas  — acidentes  e doença (com bases  técnicas  semelhantes  às  do ramo vida) 1.071 388 683

Melhor estimativa 1.035                        - 1.035

Margem de risco 36                        - 36

Provisões  técnicas  — vida (excluindo acidentes  e doença e contratos  ligados  a índices  e 

a unidades  de participação)
189.451 282.656 -93.205

Melhor estimativa 179.995                        - 179.995

Margem de risco 9.456                        - 9.456

Pr ov isões técn ica s — con tr a tos lig a dos a  ín dices e a  u n ida des de pa r t icipa çã o 4 8 .1 08 4 9 .7 3 2 -1 .6 2 4

Melhor estimativa -1.753                        - -1.753

Margem de risco 118                        - 118

Pr ov isões dist in ta s da s pr ov isões técn ica s 7 9 0 8 02 -1 2

Depósitos de r esseg u r a dor es 2 2                      - 

Pa ssiv os por  im postos difer idos 2 6 .7 05 1 .7 1 0 2 4 .9 9 4

Dív ida s a  in st itu ições de cr édito 7 .09 8 1 4 .08 1 -6 .9 8 3

V a lor es a  pa g a r  de oper a ções de seg u r o e m edia dor es 5 .01 0 5 .01 0                      - 

V a lor es a  pa g a r  a  t ítu lo de oper a ções de r esseg u r o 1 5 3 1 5 3                      - 

V a lor es a  pa g a r  (de oper a ções com er cia is,  n ã o de seg u r o) 6 .2 2 8 1 2 .3 3 6 -6 .1 08

Ou tr os pa ssiv os 3 .8 4 9 4 .8 9 6 -1 .04 7

T ot a l  pa ssiv o 288.464 372.679 -84.214

Excesso de a t iv os sobre pa ssiv os 91.044 38.715 52.329
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p) Outros passivos 

A diferença da rubrica “Outros passivos” entre o balanço consolidado de Solvência II e o balanço 
estatutário consolidado resulta, na sua maioria, das rubricas de acréscimos e diferimentos e da dedução 
dos rendimentos diferidos da Real Vida Seguros. 

 

5.4. Declaração sobre o ajustamento de congruência 

O Grupo não utilizou o ajustamento de congruência referido no artigo 77.º da Diretiva 2009/138/CE. 

 

5.5. Declaração sobre ajustamento de volatilidade 

O Grupo não utilizou o ajustamento de volatilidade referido no artigo 77.º-D da Diretiva 2009/138/CE. 

5.6. Declaração sobre a utilização da estrutura temporal das 
taxas de juro sem risco transitória 

O Grupo não utilizou a estrutura temporal das taxas de juro sem risco transitória referida no artigo 308.º-C da 
Diretiva 2009/138/CE. 

5.7. Deduções transitórias 

O Grupo, por via da Real Vida Seguros, S.A., utilizou uma medida transitória sobre as provisões técnicas, 

baseada na amortização da diferença entre as provisões técnicas de Solvência I e de Solvência II até 2032.  

A 31 de dezembro de 2021 a dedução sobre as provisões técnicas foi efetuada proporcionalmente resultando o 
valor de 14.423 milhares de Euros. 

O impacto da não aplicação da medida de dedução sobre a posição financeira da empresa a 31 de dezembro de 
2021 é o abaixo indicado: 

                                                                                                                                                                              (em milhares de Euros) 

 Medida Transitória aplicável às Provisões Técnicas 

 Montante com 
Medida Transitória 

Montante sem 
Medida Transitória 

Impacto da Medida 
Transitória 

Provisões Técnicas 238.630 253.053 14.423 

Fundos Próprios elegíveis para o 
cumprimento do SCR 

91.004 79.610 -11.394 

Fundos Próprios elegíveis para o 
cumprimento do MCR 

91.004 79.610 -11.394 

 

                                               

5.8.  Montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de 
entidades com objeto específico 

Os montantes recuperáveis de contratos de resseguro, no exercício findo em 2021 ascendem - 18.400 milhares 
de Euros. A sua valorização, para efeitos do balanço económico, é apurada tendo por base a melhor estimativa 
dos cash-flows de resseguro. 
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5.9. Eventuais informações adicionais 

O Grupo não apresenta informações adicionais a declarar no presente relatório. 
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6. Gestão do capital 

6.1. Fundos próprios  

A Patris Investimentos, SGPS, S.A. dispõe de uma política de gestão de capital alinhada com o perfil de risco 
aprovado pelo Conselho de Administração, a qual tem como principal objetivo a existência de adequados 
princípios e metodologias de gestão de capital que permitam garantir a margem de solvência (solidez 
financeira) e a liquidez da Sociedade, a proteção dos segurados e a maximização do retorno aos acionistas. 

A política de gestão de capital define um intervalo ótimo de capital da Sociedade, que está alinhado com a sua 
estratégia de negócio e com os riscos a que a se encontra exposta.  

 Apetite ao risco 

Margem 
de 

Solvência 

Limite Inferior Target Limite Superior 

110% 120% 130% 

Num cenário de persistente excedente de capital, a Sociedade avalia e poderá propor a distribuição de 
dividendos ao acionista, tendo em consideração as perspetivas de evolução dos negócios e dos mercados, e 
garantindo que essa possibilidade não compromete nem o nível de fundos próprios adequados à consecução 
da sua atividade nem o target do intervalo ótimo de capital. 

No caso de se verificar uma margem de solvência abaixo do limite inferior do intervalo ótimo, o Conselho de 
Administração proporá aos acionistas medidas mitigadoras, que poderão passar pela emissão de instrumentos 
ordinários de capital e/ou instrumentos híbridos de capital e/ou instrumentos de dívida e/ou outros 
instrumentos híbridos. A proposta a formular pelo Conselho de Administração terá sempre em conta as 
circunstâncias da situação em concreto e a eficiência de capital. À data de concretização dessas operações, a 
margem de solvência da Sociedade deverá resultar, no mínimo, igual ao target ótimo de capital (120%). 

Os fundos próprios a considerar no cálculo do requisito de capital de solvência foram classificados de acordo 
com disposto no artigo 87.º da Diretiva 2009/138/CE. 

De acordo com o artigo 88.º da Diretiva 2009/138/CE os fundos próprios de base dizem respeito ao excesso 
do ativo sobre o passivo e aos passivos subordinados. 

Para efeitos do cálculo dos fundos próprios do grupo numa base consolidada, foi considerada a abordagem 
presente no artigo 335.º do Regulamento Delgado 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014. 

Os fundos próprios complementares, conforme disposto no artigo 89.º da Diretiva 2009/138/CE, são 
constituídos pelos fundos próprios, com exceção dos de base, que podem ser mobilizados para absorver perdas. 

A existirem, os fundos próprios complementares são definidos como outros para além dos fundos próprios de 
base, que podem ser mobilizados para absorver perdas. Estes compreendem compromissos não incluídos no 
balanço, aos quais a Companhia pode recorrer para aumentar os seus recursos financeiros (Artigo 89.º da 
Diretiva 2009/138/ CE). Para os fundos próprios complementares, a prévia aprovação da ASF é necessária. A 
Sociedade não apresenta valores em fundos próprios complementares. 

A Sociedade classifica os elementos dos seus fundos próprios em três níveis, de acordo com os critérios 
estabelecidos no artigo 112.º da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, que transpõe a Diretiva 2009/138/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 25 de novembro. 

A 31 de dezembro de 2021 o Grupo não dispõe de fundos próprios complementares. Os fundos próprios de 
base em 31 de dezembro de 2021 decompõem-se da seguinte forma: 
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                                                     (em milhares de Euros) 

        
 

 

A totalidade dos fundos próprios de base discriminados no quadro anterior corresponde aos fundos próprios 
elegíveis para o cálculo do requisito de solvência. 

Em 31 de dezembro de 2021 a reserva de reconciliação compõe-se pelo seguinte: 

                                                                  (em milhares de Euros) 

Reserva de reconciliação 31/12/2021 

Excesso de ativos sobre passivos 91 044 

Ações próprias -40 

Outros itens de fundos próprios de base -13 008 

Total reserva de reconciliação 77 997 

 
 
O Tier 1 ascende a 91.004 milhares de Euros, decomposto como segue: 

(i) Capital realizado, no montante de €13.008 milhares; e 
(ii) Reserva de reconciliação, no montante de 77.997 milhares de Euros. 

 
O Grupo não tinha fundos próprios de base classificados como Tier 2 e Tier 3 à data de 31 de dezembro de 
2021. 

 

31/12/2021 Fundos Próprios
Tier 1 - sem 

restrições
Tier 3

Capital realizado 1 3.008 1 3.008 -           

Reserv a de reconciliação 7 7 .997 7 7 .997 -           

Ativ os líquidos por impostos diferidos -                                 -                          -           

Total dos fundos próprios de base 91.004 91.004 -         

Fundos próprios disponíveis e elegíveis

Total disponív el para cumprimento do RCS consolidado do grupo (excluindo 

os fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas incluídas no 

perímetro de consolidação atrav és de D&A)

91 .004 91 .004 -           

Total disponív el para cálculo MCR consolidado do Grupo 91 .004 91 .004 -           

Total elegív el para cumprimento do RCS consolidado do grupo (excluindo os 

fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas incluídas no 

perímetro de consolidação atrav és de D&A)  

91 .004 91 .004 -           

Total elegív el para cálculo MCR consolidado do Grupo 91 .004 91 .004 -           

SCR consolidado do Grupo 43.962

MCR consolidado do Grupo 10.991

Rácio fundos próprios elegíveis face ao SCR consolidado do Grupo 207%

Rácio fundos próprios elegíveis face ao MCR consolidado do Grupo 828%

Total dos fundos próprios elegív eis para cumprimento do RCS do grupo 

(incluindo os fundos próprios de outros setores financeiros e de empresas 

incluídas no perímetro de consolidação atrav és de D&A)

91 .004 91 .004 -           

SCR para as entidades incluídas no perímetro de consolidação 

através de D&A
43.962

SCR do Grupo 43.962

Rácio entre os Fundos próprios elegíveis e o RCS do grupo incluindo 

outras empresas do setor financeiro e as empresas incluídas no 

perímetro de consolidação através de D&A

207%
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6.2. Requisito de capital de solvência e requisito de capital 
mínimo  

O Grupo aplica a fórmula-padrão no cálculo do requisito de capital de solvência. No cálculo não foram 
utilizadas quaisquer simplificações, parâmetros específicos ou acréscimos do requisito de capital. 

Os montantes dos requisitos de capital de solvência do grupo numa base consolidada (SCR) e requisito de 
capital mínimo do grupo numa base consolidada (MCR) encontram-se no ponto anterior. 

Os requisitos de capital de solvência resultam essencialmente do risco de mercado, risco de contraparte, risco 
específico de seguros e risco operacional. 
 

       (em milhares de Euros) 

Componentes do SCR  31/12/2021 

Risco de mercado 24.199 

Risco de incumprimento pela contraparte 1.889 

Risco específico dos seguros de vida 27.323 

Risco específico dos seguros de acidentes e doença 99 

Risco específico dos seguros de não vida 0 

Risco de ativos intangíveis 0 

Diversificação -12.065 

Requisito de capital de solvência de base 41.444 

  

Risco operacional 8.599 

Requisito de capital para outros setores financeiros (requisitos de 
capital não ligados ao setor dos seguros) 

416 

Capacidade de absorção de perdas dos impostos diferidos -6.497 

Requisito de capital de solvência 43.962 

 

Os elementos utilizados para proceder ao cálculo do requisito de capital mínimo são os abaixo indicados: 

 
  (em milhares €) 

Componentes do MCR 31/12/2021 

Linear MCR 8 069 

SCR 43 962 

MCR cap 19 783 

MCR floor 10 991 

Combined MCR 10 991 

Absolute floor of the MCR 6 200 

MCR 10 991 
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6.3. Utilização do submódulo de risco acionista baseado na 
duração para calcular o requisito de capital de solvência 

O Grupo não utilizou o submódulo de risco acionista baseado na duração para calcular o requisito de capital 
de solvência. 

6.4. Diferenças entre a fórmula padrão e qualquer modelo 
interno utilizado 

O Grupo não recorreu a modelos internos para o cálculo do requisito de capital de solvência. 

 

6.5. Incumprimento do requisito de capital mínimo e 
incumprimento do requisito de capital de solvência 

No decorrer do ano de 2021 o Grupo não apresentou incumprimento no rácio de capital de solvência. 

 

6.6. Eventuais informações adicionais 

O Grupo não tem informações adicionais a declarar no presente relatório. 
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7. Aprovação e certificação 

7.1. Aprovação 

O relatório sobre a solvência e situação financeira foi aprovado pelo Conselho de Administração no dia 19 de 
maio de 2022. 

 

7.2. Certificação 

É da responsabilidade do atuário responsável a emissão de uma certificação atuarial de acordo com a Norma 
Regulamentar n.º 2/2017-R, de 24 de março, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

O relatório sobre a solvência e situação financeira foi certificado pela Oliveira, Reis & Associados – Sociedade 
de Revisores Oficiais de Contas, Lda., nos termos da já aludida Norma Regulamentar. 

 

Pelo Conselho de Administração, 
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Anexo I 

S.02.01.01 – Balance Sheet 

                                                                                                                                                                                   (em milhares de Euros) 

 

Valor

Solvência II

ATIVOS

Ativos por impostos diferidos 14.521

Imóveis, instalações e equipamento para uso próprio 4.418

Investimentos (que não ativos  detidos  no quadro de contratos  l igados  a  índices  e a  unidades  de participação) 303.688

Imóveis (que não para  uso próprio) 26.144

Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações 9.923

Títulos de fundos próprios 30.311

Ações — cotadas em bolsa 30.311

Obrigações 157.277

Obrigações de dívida pública 132.930

Obrigações de empresas 24.347

Organismos de investimento coletivo 74.299

Derivados 2.878

Depósitos que não equivalentes a numerário 2.856

Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação 49.743

Empréstimos e hipotecas 4

Empréstimos e hipotecas a particulares 4

Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos: -18.400

Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo seguros de acidentes e 

doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação
-18.400

Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida 484

Vida, excluindo seguros de acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação -18.885

Valores a receber de operações de seguro e mediadores 2.907

Valores a receber a título de operações de resseguro 6.063

Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro) 7.732

Ações próprias (detidas diretamente) 40

Caixa e equivalentes de caixa 6.339

Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos do balanço 2.453

ATIVOS TOTAIS 379.508

PASSIVOS

190.522

Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo vida) 1.071

Melhor Estimativa 1.035

Margem de risco 36

Provisões técnicas — vida (excluindo os seguros de acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de 

participação)
189.451

Melhor Estimativa 179.995

Margem de risco 9.456

Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação 48.108

PT calculadas no seu todo 49.743

Melhor Estimativa -1.753

Margem de risco 118

Provisões que não provisões técnicas 790

Depósitos de resseguradores 2

Passivos por impostos diferidos 26.705

Dívidas a instituições de crédito 7.098

Valores a pagar de operações de seguro e mediadores 5.010

Valores a pagar a título de operações de resseguro 153

Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro) 6.228

Quaisquer outros passivos não incluídos noutros elementos do balanço 3.849

TOTAL DOS PASSIVOS 288.464

EXCEDENTE DO ATIVO SOBRE O PASSIVO 91.044

Provisões técnicas — vida (excluindo os seguros ligados a índices e a unidades de participação)
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S.05.01.02 - Life 

 

 

 

Seguros de 

acidentes e doença

 Seguros com 

participação nos 

resultados

 Seguros ligados a 

índices e unidades de 

participação

Outros seguros de 

vida

 Anuidades 

decorrentes de 

contratos de seguro 

do ramo não-vida 

relacionadas com 

responsabilidades de 

seguro de acidentes 

e doença

Anuidades 

decorrentes de 

contratos de seguro 

do ramo não-vida 

relacionadas com 

outras 

responsabilidades de 

seguro que não de 

acidentes e doença

Resseguro de 

acidentes e doença

  Resseguro

do

ramo vida

Prémios emitidos

Valor bruto 4.752 768 7.102 156.044 31 0 0 0 168.697

Parte dos resseguradores 565 0 0 6.137 0 0 0 0 6.702

Líquido 4.187 768 7.102 149.907 31 0 0 0 161.996

Prémios adquiridos

Valor bruto 4.752 768 7.102 156.044 31 0 0 0 168.698

Parte dos resseguradores 551 0 0 6.083 0 0 0 0 6.634

Líquido 4.201 768 7.102 149.961 31 0 0 0 162.064

Sinistros ocorridos

Valor bruto 1.872 8.680 0 11.256 0 0 0 0 21.808

Parte dos resseguradores 853 0 0 3.131 0 0 0 0 3.983

Líquido 1.019 8.680 0 8.125 0 0 0 0 17.824

Alterações noutras provisões técnicas

Valor bruto 0 -6.343 0 294 0 0 0 0 -6.049

Parte dos resseguradores 0 0 0 163 0 0 0 0 163

Líquido 0 -6.343 0 131 0 0 0 0 -6.211

Despesas efetuadas 965 110 0 6.631 0 0 0 0 7.706

Outras despesas

Despesas totais 7.706

TOTAL

Ramo: Responsabilidades de seguros de vida Responsabilidades de resseguro de vida
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S.22.01.04 - Impact of long term guarantees measures and transitionals 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     (em milhares de Euros) 

 

 

  

 

 

 

Montante com 

as garantias a 

longo prazo e as 

medidas 

transitórias

Impacto das 

medidas 

transitórias

ao nível das 

provisões 

técnicas

Impacto das 

medidas 

transitórias

ao nível da 

taxa de juro

Impacto do 

ajustamento 

para a 

volatilidade 

definido como 

zero

Impacto do 

ajustamento de

congruência 

definido como 

zero

Provisões técnicas                 238.630                    1 4.423                                 -                                 -                                 - 

Fundos próprios de base 91 .004                   1 1 .394-                   -                                -                                -                                

 Fundos próprios elegíveis para cumprimento do 

Requisito de Capital de Solvência
                   91 .004 -                  1 1 .394                                 -                                 -                                 - 

Requisito de Capital de Solvência 43.962                  0                              -                                -                                -                                
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S.23.01.04 - Own funds  

                                                                                                                                                            (em milhares de Euros) 

  

TOTAL
Nível 1 —

sem restrições

Nível 1 —

com restrições
Nível 2 Nível 3

Fundos próprios de base antes da dedução por participações 

noutros setores financeiros como previsto no artigo 68.o do 

Regulamento Delegado 2015/35

Capital em ações ordinárias (sem dedução das ações próprias) 13.008 13.008

Conta de prémios de emissão relacionados com o capital em 

ações ordinárias

Fundos iniciais, contribuições dos membros ou elemento dos 

fundos próprios de base equivalente para as mútuas e 

sociedades sob a forma mútua

Contas subordinadas dos membros de mútuas

Fundos excedentários

Acções preferenciais

Conta de prémios de emissão relacionados com ações 

preferenciais

Reserva de reconciliação 77.997 77.997

Passivos subordinados

Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos 

diferidos

Outros elementos dos fundos próprios aprovados pela 

autoridade de supervisão como fundos próprios de base, não 

especificados acima

Fundos próprios das demonstrações financeiras que não 

devem ser consideradas na reserva de reconciliação e não 

cumprem os critérios para serem classificados como fundos 

próprios nos termos da Solvência II

Fundos próprios das demonstrações financeiras que não 

devem ser consideradas na reserva de reconciliação e não 

cumprem os critérios para serem classificados como fundos 

próprios nos termos da Solvência II

Deduções

Deduções por participações em instituições financeiras e 

instituições de crédito

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE APÓS DEDUÇÕES 91.004 91.004

Fundos próprios complementares

Capital não realizado e não mobilizado em ações ordinárias, 

mobilizáveis mediante pedido

Fundos iniciais não realizados e não mobilizados, 

contribuições dos membros ou elemento dos fundos próprios 

de base equivalente para as mútuas e as sociedades sob a 

forma mútua, mobilizáveis mediante pedido

Ações preferenciais não realizadas e não mobilizadas, 

mobilizáveis mediante pedido

Um compromisso juridicamente vinculativo de subscrição e 

pagamento dos passivos subordinados mediante pedido

Cartas de crédito e garantias nos termos do artigo 96.o, n.o 2, 

da Diretiva 2009/138/CE

Cartas de crédito e garantias não abrangidas pelo artigo 96.o, 

n.o 2, da Diretiva 2009/138/CE

Reforços de quotização dos membros nos termos do artigo 

96.o, n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE

Reforços de quotização dos membros — não abrangidos pelo 

artigo 96.o, n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE

Outros fundos próprios complementares

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES

Fundos próprios disponíveis e elegíveis

Fundos próprios totais disponíveis para satisfazer o RCS 91.004 91.004

Fundos próprios totais disponíveis para satisfazer o RCM 91.004 91.004

Fundos próprios totais elegíveis para satisfazer o RCS 91.004 91.004

Fundos próprios totais elegíveis para satisfazer o RCM 91.004 91.004

RCS 43.962

RCM 10.991

Rácio de fundos próprios elegíveis para o RCS 207%

Rácio de fundos próprios elegíveis para o RCM 828%
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S.25.01.04 – Basic Solvency Capital Requirement 

                                                                                                                                                                                                                      (milhares de Euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito de 

capital de 

solvência bruto

Parâmetro 

Específico da 

Empresa (PEE)

Simplificações

Risco de mercado 24.199

Risco de incumprimento pela contraparte 1.889

Risco específico dos seguros de vida 27.323

Risco específico dos seguros de acidentes e 

doença
99

Risco específico dos seguros não-vida -                             

 Diversificação -12.065

Risco de ativos intangíveis -                             

Requisito de Capital de Solvência de Base 41.444
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S.25.01.04 – Calculation of Solvency Capital Requirement 

 

                                                                                                                             (milhares de Euros) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Risco operacional 8.599

Capacidade de absorção de perdas das prov isões 

técnicas

Capacidade de absorção de perdas dos impostos 

diferidos
-6.497

Requisito de capital para ativ idades exercidas nos 

termos do artigo 4.º da Diretiv a 2003/41 /CE

 Requisito de capital de solvência excluindo 

acréscimos de capital
43.546

Acréscimos de capital já decididos

REQUISITO DE CAPITAL DE SOLVÊNCIA 43.962

Outras informações sobre o RCS

 Requisito de capital para o submódulo de 

risco acionista baseado na duração

Montante total do Requisito de Capital de Solv ência 

Nocional para a parte remanescente

Montante total do Requisito de Capital de Solv ência 

Nocional para os fundos circunscritos para fins 

específicos

Montante total do Requisito de Capital de Solv ência 

Nocional para as carteiras de ajustamento de 

congruência

 Efeitos de div ersificação dev idos à agregação RCSl 

dos FCFE para efeitos do artigo 304.º
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S.32.01.04 - Undertakings in the scope of the group 

(em Euros) 

 

 

Identification code of the 

undertaking Country

Legal Name of the 

undertaking Type of undertaking Legal form

Category 

(mutual/non 

mutual)

Supervisory 

Authority

Total Balance 

Sheet (for 

(re)insurance 

undertakings

)

Total Balance 

Sheet (for 

other 

regulated 

undertakings)

Total Balance 

Sheet (non-

regulated 

undertakings)

Written 

premiums net 

of reinsurance 

ceded under 

IFRS or local 

GAAP for 

(re)insurance 

undertakings

Turn over 

defined as 

the gross 

revenue 

under IFRS or 

local GAAP 

for other 

types of 

undertakings 

Underwriting 

performance

Investment 

performance

Total 

performance

Accounting 

standard

% capital 

share

% used for the 

establishment 

of 

consolidated 

accounts

% voting 

rights

Other 

criteria

Level of 

influence

Proportional 

share used 

for group 

solvency 

calculation Yes/No

Date of 

decision 

if art. 214 

is applied

Method used and 

under method 1, 

treatment of the 

undertaking

C0020 C0010 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260

LEI/2138002SALSYE48M7L96
  PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Patris Investimentos, 

SGPS, S.A.

Insurance holding 

company as defined 

in Art. 212§ [f] of 

Directive 

2009/138/EC    

Sociedade 

Anonima Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

Autoridade de 

supervisão de 

Seguros e Fundos 

de Pensões

56.140.395

0

485.900

0 0

6.373.759
Local GAAP    

{s2c_AM:x50}

100,00% 100,00% 100,00%

Dominant    

{s2c_CS:x17} 100,00%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: Full 

consolidation    

{s2c_CS:x10}

LEI/213800EHAAXIN35KSA13
  PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Real Vida Seguros, 

S.A.

Life insurer    

{s2c_SE:x49}

Sociedade 

Anonima

Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

Autoridade de 

supervisão de 

Seguros e Fundos 

de Pensões

384.757.907 161.995.788 15.959.021 3.121.891 6.037.572
IFRS    

{s2c_AM:x45}
100,00% 100,00% 100,00%

Dominant    

{s2c_CS:x17}
100,00%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: Full 

consolidation    

{s2c_CS:x10}

LEI/549300GZEHST0H15QX79
  PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Patris SGFTC, S.A.

Credit institutions, 

investment firms 

and financial 

institutions    

{s2c_SE:x125}

Sociedade 

Anonima Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

CMVM 7.566.824 565.763 77.510
IFRS    

{s2c_AM:x45}
95,04% 95,04% 95,04%

Dominant    

{s2c_CS:x17}

95,04%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: 

Sectoral rules    

{s2c_CS:x41}

CAU/INST/PRT310000008   PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Indumape - 

Industrialização de 

Fruta, S.A. Other    {s2c_SE:x93}

Sociedade 

Anonima Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

16.300.434 8.706.632 413.377
Local GAAP    

{s2c_AM:x50}
19,49% 19,49% 19,49%

Dominant    

{s2c_CS:x17}
19,49%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: 

Adjusted equity 

method    

{s2c_CS:x9}

ISIN/PTYBPJMN0002   PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Real Capital - Fundo 

de Capital de Risco
Other    {s2c_SE:x93}

Fundo Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

CMVM 35.556.348 0 1.881.122
Local GAAP    

{s2c_AM:x50}
100,00% 100,00% 100,00% Dominant    

{s2c_CS:x17}

100,00%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Other Method    

{s2c_CS:x31}

CAU/INST/PRT310000019   PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Patris Finance, Lda

Other    {s2c_SE:x93}

Sociedade 

por 

Quotas
Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

146.692 324.055 40.905
Local GAAP    

{s2c_AM:x50}
100,00% 100,00% 100,00% Dominant    

{s2c_CS:x17}

100,00%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: 

Adjusted equity 

method    

{s2c_CS:x9}

CAU/INST/PRT310000014
  PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Aero Topográfica, Lda

Other    {s2c_SE:x93}

Sociedade 

por 

Quotas
Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

173.867 301.756 -100.160
Local GAAP    

{s2c_AM:x50} 99,97% 99,97% 99,97%

Dominant    

{s2c_CS:x17} 99,97%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: 

Adjusted equity 

method    

{s2c_CS:x9}

CAU/INST/PRT310000009
  PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Companhia das Águas 

Medicinais da 

Felgueira, S.A.
Other    {s2c_SE:x93}

Sociedade 

Anonima Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

2.884.050 735.326 -251.837
Local GAAP    

{s2c_AM:x50} 99,64% 99,64% 99,64%

Dominant    

{s2c_CS:x17} 99,64%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: 

Adjusted equity 

method    

{s2c_CS:x9}

CAU/INST/PRT310000017
  PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Greenvita, S.A.

Other    {s2c_SE:x93}

Sociedade 

Anonima Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

4.070.002 2.575.000 1.187.274
Local GAAP    

{s2c_AM:x50} 81,39% 81,39% 81,39%

Dominant    

{s2c_CS:x17} 81,39%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: 

Adjusted equity 

method    

{s2c_CS:x9}

CAU/INST/PRT310000021
  PORTUGAL    

{s2c_GA:PT}

Patris Capital, Lda

Other    {s2c_SE:x93}

Sociedade 

por 

Quotas
Non-mutual    

{s2c_SE:x58}

5.565 0 -19.118
Local GAAP    

{s2c_AM:x50} 99,00% 99,00% 99,00%

Dominant    

{s2c_CS:x17} 99,00%

Included into 

scope of group 

supervision    

{s2c_CS:x19}

Method 1: 

Adjusted equity 

method    

{s2c_CS:x9}
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Relatório de Certificação Atuarial do Grupo

Patris Investimentos SGPS, S.A.

31/12/2021

maio, 2022



Relatório de Certificação Atuarial do Grupo

1 Introdução

Este relatório foi elaborado de modo a dar cumprimento à Norma Regulamentar Nº 2/2017-R,
de 24 de Março, sobre a certificação dos elementos de informação para efeitos de supervisão,
relativamente a 31 de dezembro de 2021, no que diz respeito à função do atuário responsável.

Segundo a mesma norma cabe ao atuário responsável a certificação das informações quanti-
tativas que o Grupo deve reportar à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
(ASF), no que se refere à adequação às disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis
do cálculo das componentes do requisito de capital de solvência.

Para tal foi disponibilizado pelo Grupo todo um suporte documental de informação qualita-
tiva e quantitativa e de forma a que fossem efetuados os cálculos necessários para se poder con-
cluir relativamente à adequação das componentes relativas ao requisito de capital de solvência.

A Real Vida Seguros, S.A. é uma sociedade anónima constituída em 1989 que iniciou a sua
atividade em 1990. A Companhia tem por objeto o exercício da atividade de seguro direto e
de resseguro do ramo Vida e dos ramos Não Vida - Acidentes Pessoais e Doença, para a qual
obteve as devidas autorizações do Instituto de Seguros de Portugal, atualmente denominada
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Em 30 de dezembro de 2010, o capital social da Real Vida passou a ser detido pela Parpar-
ticipadas SGPS, S.A. tendo esta participação transitado do BPN, S.A..

Anteriormente, em novembro de 2008, todas as ações representativas do capital social do
BPN - Banco Português de Negócios, S.A. foram nacionalizadas ao abrigo da Lei nº 62-A/2008,
de 11 de novembro. O Banco passou assim a ter a natureza de sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos, sendo detido pela Direção Geral do Tesouro e Finanças.

De acordo com a referida Lei, consideram-se transmitidas para o Estado as participações
sociais abrangidas pela nacionalização.

Até à data da nacionalização, o Banco era detido pela BPN SGPS, S.A., entidade detida pela
Sociedade Lusa de Negócios, SGPS, S.A..

A gestão do Banco foi atribuída à Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), cabendo a esta
entidade a designação dos membros dos órgãos sociais do BPN e das respetivas entidades
participadas que foram abrangidas pela Nacionalização, incluindo a Real Vida.

Já em 27 de setembro de 2013, a Real Vida Seguros, S.A. foi adquirida pela Patris Investi-
mentos, SGPS, S.A. na sequência do contrato de Compra e Venda assinado no dia 21 de maio
de 2013 com a Parparticipadas, SGPS, S.A.. A Seguradora passou nessa altura a fazer parte de
um grupo financeiro especializado nas áreas de gestão de ativos, gestão de poupança, inves-
timentos e corretagem, sendo uma Companhia de Seguros portuguesa independente, sólida,
profissional e vocacionada para soluções e produtos de investimento, aforro, reforma e pro-
teção.

Em 2017, o Grupo procedeu à aquisição de 3,51% do capital social da Banif Pensões, SGFP,
SA (entretanto redenominada Real Vida Pensões) passando a Real Vida a deter a totalidade do
capital desta gestora de fundos de pensões. No final do ano procedeu-se à fusão, por incorpo-
ração, da Real Vida Pensões na Real Vida Seguros.
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Em 2018, a Patris Gestão de Activos deixou de ser uma sociedade financeira e foi alien-
ada pela Real Vida Seguros, ocorreu a liquidação em espécie do fundo Imopatris – FEII, por
transmissão da totalidade do património do fundo para a sua participante única, a Real Vida
Seguros, foi acordada a revenda da participação de 34,67% da GSVI S.A., e foi decidido pas-
sar a actuar na intermediação de valores mobiliários não através de uma corretora (a Patris
Corretora) mas sim através de um agente vinculado (Patris Finance).

Através da Real Vida a Patris adquiriu 15,5% do capital da Previsão, Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, SA, perspectivando-se para 2019 ou a compra da totalidade da empresa ou
a alienação da participação detida.

No início do ano de 2019 ocorreu a transmissão da GSVI S.A. pela Patris Investimentos,
bem como a constituição da Patris Finance. Já no fim do primeiro semestre, a Real Vida Seguros
alienou 43,65% da Patris SGFTC, S.A., sendo também adquirido pelo Real Capital 6.000 ações
da CAMF.

Em 2020 a Patris Investimentos adquiriu 99% da Patris Finance, agente vinculado do Banco
BIG, com quem se celebrou um acordo de parceria para o mercado da intermediação financeira,
bem como a participação que a Real Vida detinha na Patris SGFTC. No Real Capital constituiu-
se a Greenvita que se vai dedicar à produção de produtos alimentares à base de fruta. Este
fundo adquiriu à Patris Investimentos a participação de 29,41% que esta detinha na Iberpart-
ners Cafés.

Em 2021 a Patris Investimentos constituiu uma nova sociedade de Intermediação de Crédito
e de Mediação de Seguros, a Patris Capital, Lda, e adquiriu ao Real Capital - FCR 100% do cap-
ital da Greenvita, 99,64% da Companhia das Águas Medicinais da Felgueira (CAMF) e 99,25%
da Aero Topográfica (ARTOP), tendo posteriormente alienado 10% do capital da Greenvita à
Indumape.

O organograma abaixo apresenta a estrutura da Patris Investimentos, a 31 de dezembro de
2021, bem como as percentagens de participação de cada entidade:

Neste contexto a Real Vida Seguros, S. A. representa a única seguradora do grupo, com um
valor total de provisões técnicas de 238.630.418,38AC . Os montantes recuperáveis de contratos
de resseguro totalizam o valor de -18.400.330,59AC .
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Os fundos próprios disponíveis totalizam o valor de 91.004.110,69AC , sendo que 91.004.110,69AC
são elegíveis para a cobertura do requisito de capital de solvência e 91.004.110,69AC são elegíveis
para a cobertura do requisito de capital mínimo.

O valor apurado para os montantes do requisito de capital de solvência é de 43.962.359,37AC
e para o requisito de capital mínimo é de 10.990.589,84AC .

Deste modo o rácio de solvência situa-se nos 207,00%.

2 Âmbito

Esta certificação abrange a verificação da adequação às disposições legais, regulamentares e
técnicas aplicáveis do cálculo dos seguintes elementos divulgados no relatório sobre a solvência
e situação financeira:

• Provisões técnicas, incluindo a aplicação do ajustamento de volatilidade, de ajustamen-
tos de congruência e dos regimes transitórios previstos nos artigos 24º e 25º da Lei nº
147/2015, de 9 de setembro;

• Montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de entidades com objeto específico
de titularização de riscos de seguros;

• Módulos de risco específico de seguros de vida, de risco específico de seguros não vida,
de risco específico de seguros de acidentes e doença e do ajustamento para a capacidade
de absorção de perdas das provisões técnicas do requisito de capital de solvência.

3 Responsabilidades

O presente relatório foi elaborado em conformidade com o disposto na Norma Regulamentar
nº 2/2017-R, de 24 de março, nos termos das funções atribuídas ao Atuário Responsável.

É da responsabilidade do Órgão de Administração da Seguradora a aprovação do relatório
sobre a solvência e a situação financeira.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião de índole atuarial e indepen-
dente sobre os elementos referidos no ponto 2.

Para as nossas conclusões foram tomadas em consideração as informações disponibilizadas
pela Seguradora e as conclusões do revisor oficial de contas, incluindo, se aplicável, eventuais
inconformidades por este detetadas.
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4 Opinião

Em nossa opinião, no que diz respeito à adequação às disposições legais, regulamentares e
técnicas aplicáveis ao cálculo das provisões técnicas, dos montantes recuperáveis de contratos
de resseguro e das componentes do requisito de capital de solvência relacionadas com esses
itens, a informação prestada à ASF apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os
aspetos materialmente relevantes, a posição da Seguradora, em 31 de dezembro de 2021.

Lisboa, 19 de maio de 2022

Carmen Oliveira
Atuária Responsável
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