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Introdução
1

Como o estudo evidencia, o sistema 
financeiro angolano, em geral, e 
o sector de seguros, mediação e 
corretagem e fundos de pensões, em 
especial, estão confrontados com 
enormes desafios, neste momento 
em que a economia angolana sofre os 
efeitos de mais um choque externo, 
provocado pela queda acentuada 
do preço do crude, no mercado 
internacional. Assim, a diversificação 
da economia angolana continua a estar, 
agora com maior acuidade, no centro 
das prioridades da política económica 
do Executivo Angolano, face ao peso 
esmagador que o sector petrolífero 
ainda tem na estrutura do PIB. 

Dr. Aguinaldo Jaime
Presidente do Conselho  
de Administração da ARSEG

Urge, neste contexto, criar as 
condições económicas, institucionais, 
legais e regulamentares para que 
os investidores institucionais, 
nomeadamente as empresas 
seguradoras e os fundos de pensões, 
possam colocar à disposição do sistema 
financeiro fundos de médio e longo 
prazos, que são essenciais para o 
financiamento sustentado da economia 
e o aprofundamento da política de 
diversificação da economia.

Embora o sector segurador e de fundos 
de pensões tenha conhecido, nos 
últimos anos, uma expansão rápida e 
sustentada – até Dezembro de 2013, 
o mercado registava 15 empresas de 
seguro, 32 de mediação e corretagem 
e 351 mediadores individuais, 

É com enorme satisfação que a ARSEG – Agência 
Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros procede 
à apresentação pública do Estudo sobre o Sector de 
Seguros e Fundos de Pensões em Angola, relativo aos 
anos de 2011, 2012 e 2013, onde se descreve a evolução 
económica, financeira e patrimonial do sector, bem 
como o seu enquadramento na conjuntura económica  
e financeira nacional e internacional.
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números que hoje se cifram em 17, 36 
e 351, respectivamente, a margem de 
progressão que o sector tem é imensa, 
como bem o demonstram a taxa de 
penetração dos seguros, que foi de 
0,82% do PIB,  e a taxa de penetração 
dos fundos de pensões, que foi de 
0,55% do PIB, em 2013. Importa, 
por isso, que o sector continue a sua 
trajectória de crescimento eficiente, 
sustentado e equilibrado. Tal só será 
possível através de uma forte aliança 
dos poderes públicos, representados 
pelo Executivo e pela ARSEG, e dos 
operadores do sector, com observância 
dos papéis, direitos e deveres relativos 
de uns e outros.

Apesar dos efeitos perversos do choque 
externo supra referido, o Executivo 
Angolano veio, publicamente, 
reafirmar o seu compromisso com 
a manutenção e o aprofundamento 
da estabilidade macroeconómica, 
condição essencial para a existência 
de um sistema financeiro sólido 
e eficiente. Por outro lado, a 
institucionalização da CMC – Comissão 
de Mercado de Capitais e a entrada 
em funcionamento da BODIVA – Bolsa 
de Dívida e Valores de Angola vão 
fornecer, às famílias e às empresas, 
formas alternativas de financiamento 
e de rendibilização de activos, para 
além das tradicionais, oferecidas pelo 
mercado bancário. 

Quanto aos desafios específicos do 
sector segurador e de fundos de 
pensões, gostaríamos de salientar os 
seguintes: o aumento da cultura de 
seguros; a criação de condições para 
uma concorrência justa e equilibrada 
entre os operadores do sector; a 
reestruturação de alguns ramos de 
seguros, e em especial dos seguros 

O estudo, que ora se 
dá à estampa, vai 
enriquecer a oferta 
de informação sobre 
o sistema financeiro, 
em geral, e o sector 
segurador e de 
fundos de pensões, 
em particular, 
nomeadamente 
sobre a dimensão 
e estrutura do 
mercado, seus 
constrangimentos  
e desafios. 

dos ramos agrícola, de petróleo e 
gás, e de importação de mercadorias; 
a criação de incentivos fiscais para 
o estímulo à poupança de médio e 
longo prazo; o combate às práticas 
de fronting; o desenvolvimento de 
programas abrangentes de formação 
técnico-profissional para todo o sector; 
a criação da resseguradora angolana; 
a criação do Provedor do Cliente; e a 
expansão do micro seguro, bem como 
dos ramos de seguro Não Vida.

O presente estudo vai dar-vos conta 
destes e de outros desafios, bem como 
das responsabilidades específicas 
da ARSEG na consolidação de um 
modelo de supervisão prudencial e 
comportamental, nas modalidades on 
site e off site, à altura das exigências 
de um mercado em expansão. O 
objectivo último é a adopção das 
melhores práticas universais, tal como 
o recomendam o CISNA  – Committe 
of Insurance, Securities and Non-
Banking Financial Authorities, o IAIS 
– International Association of Insurance 
Supervisors e o IOPS- International 
Organization of Pension Supervisors, 
para que tenhamos em Angola um 
mercado sólido, eficiente e idóneo, que 
salvaguarde os interesses legítimos de 
todos os intervenientes, sobretudo os 
de condição económica mais débil.

O estudo, que ora se dá à estampa, 
vai enriquecer a oferta de informação 
sobre o sistema financeiro, em geral, 
e o sector segurador e de fundos de 
pensões, em particular, nomeadamente 
sobre a dimensão e estrutura do 
mercado, seus constrangimentos e 
desafios. Estes dados constituirão, 
certamente, uma ferramenta útil 
para investidores, consumidores e 
estudiosos.

Gostaria de agradecer a participação 
de todos quantos tornaram possível 
esta iniciativa e, em especial, dos 
operadores do mercado segurador 
e de fundos de pensões, de todos os 
entrevistados, dos responsáveis e 
técnicos da ARSEG e a colaboração da 
PwC, parceiro da ARSEG neste estudo 
de que nos orgulhamos de apresentar. 

Muito obrigado.

11,25%  
Em 2013, o mercado de Seguros 
e Fundos de Pensões apresentou 
um crescimento de 11,25%  
e -2,36%, respectivamente.
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Introdução

Agradecemos à ARSEG a confiança 
depositada na PwC para a promoção 
desta iniciativa conjunta, a qual 
valoriza um sector de grande 
relevância para a sociedade Angolana, 
que se apresenta dinâmico e em 
crescimento. Agradecemos, também, 
a resposta dada pelas seguradoras 
e sociedades gestoras de fundos 
de pensões Angolanas, ao desafio 
lançado. Os respectivos contributos 
enriqueceram, inequivocamente, o 
estudo elaborado.

Este aliciante desafio permitiu a 
elaboração de um estudo sectorial, o 
qual poderá constituir uma importante 
ferramenta de avaliação da indústria 
seguradora e dos fundos de pensões 
em Angola, não só numa perspectiva 
quantitativa, como também 
qualitativa. Para além de incluir 
informação financeira, tendo por 
referência a data de 31 de Dezembro 
de 2013 e períodos comparativos de 
2012 e 2011, este estudo engloba um 
conjunto de entrevistas aos diversos 
operadores, os quais aportaram os seus 
pontos de vista sobre várias matérias 
ligadas à indústria seguradora e dos 
fundos de pensões.

A análise da temática em torno dos 
desafios e oportunidades dos sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
revela-se particularmente oportuna, 
dada a recente criação da ARSEG e 
a assunção de funções de uma nova 
equipa de gestão, a qual procura 
assumir um papel activo na supervisão 
da indústria seguradora e dos fundos 
de pensões. 

José Pereira Alves
Presidente da PwC Angola,  
Cabo Verde e Portugal

O estudo desenvolvido permitiu, 
através da auscultação dos diversos 
operadores de mercado, identificar 
áreas de intervenção e de discussão 
com vista à prossecução de 
iniciativas que melhorem o normal 
funcionamento do mesmo. Foram 
vários os desafios identificados 
pelos operadores, nomeadamente, 
a necessidade de sensibilização 
da sociedade Angolana para uma 
cultura de seguros e de poupança, 
que permita incrementar o peso 
relativo dos seguros e dos fundos 
de pensões no PIB, a alteração de 
legislação regulatória e fiscal, a 
captação, formação e retenção de 
recursos humanos qualificados e 
o desenvolvimento dos canais de 
distribuição, entre outros, num 
contexto de um mercado diversificado, 
que combina alguma maturidade e 
solidez, com juventude e volatilidade.

A análise da temática 
em torno dos desafios 
e oportunidades dos 
sectores segurador 
e dos fundos de 
pensões revela-se 
particularmente 
oportuna, dada a 
recente criação da 
ARSEG e a assunção  
de funções de uma 
nova equipa de gestão.

É com enorme satisfação que a PwC se associa à 
ARSEG para a elaboração do estudo sobre os sectores 
segurador e dos fundos de pensões, em Angola. 
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Introdução

A economia Angolana cresceu durante 
o período que foi objecto de análise 
(2011, 2012, 2013), tendo mantido, 
todavia, uma dependência importante 
da indústria petroquímica, não 
obstante os sinais de desenvolvimento 
vislumbrados em outros sectores de 
actividade. Naturalmente, perspectiva- 
-se que os sectores segurador e dos 
fundos de pensões possam continuar a 
captar o interesse dos investidores.
Para a PwC, a concretização de uma 
iniciativa conjunta desta relevância 
insere-se na sua missão de poder 
contribuir para o desenvolvimento 
da economia Angolana, através da 
criação de confiança entre os agentes 
económicos dos vários sectores da 
actividade económica e, no caso, os 
sectores segurador e dos fundos de 
pensões. Acreditamos no potencial de 
desenvolvimento desta indústria e, 
por isso, alocámos à mesma quadros 
qualificados que poderão contribuir 
para tal desiderato, no contexto 
da nossa actividade de auditoria e 
consultoria. 

Agradecemos, uma vez mais, à ARSEG 
e a todos os operadores da indústria 
seguradora e dos fundos de pensões 
que tornaram possível a elaboração 
deste estudo e desejamos que o mesmo 
seja de utilidade e corresponda às 
expectativas.

Perspectiva-se que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
possam continuar a captar  
o interesse dos investidores.
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Sumário 
executivo

2 O estudo sobre os sectores segurador 
e dos fundos de pensões em Angola 
pretende trazer, para o seu leitor, duas 
vertentes de análise, uma qualitativa e 
outra quantitativa. 

A vertente qualitativa consubstancia- 
-se numa auscultação, em formato 
de entrevista ou comentário, aos 
diversos operadores do mercado 
segurador e dos fundos de pensões 
em Angola. Procurámos juntar 
pontos de vista e opiniões sobre uma 
temática específica, designadamente, 
os desafios e oportunidades que a 
indústria enfrenta em Angola. 

Relativamente à vertente quantitativa, 
tendo por base a informação 
financeira disponibilizada à ARSEG e 
o recurso a outras fontes, procurou-se 
compilar números e indicadores de 
negócio sobre esta indústria, não só 
respeitantes a Angola, como a nível 
internacional. 

Este capítulo inclui uma breve resenha 
histórica sobre o mercado segurador 
Angolano, uma indústria quase 
centenária.     

De uma forma mais 
detalhada, os principais 
pontos do presente 
documento abordam:

Pág. 12
3
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Os gestores de topo das seguradoras 
e das sociedades gestoras de fundos 
de pensões a operar no mercado 
Angolano transmitem os seus pontos 
de vista sobre os principais desafios 
e oportunidades que antecipam, em 
entrevistas individualizadas. 

Alterações, quer ao nível regulatório, 
quer fiscal, a introdução de novas 
práticas e iniciativas, a sensibilização 
da sociedade para os seguros, entre 
outras, são algumas das ideias 
transmitidas.

Pág. 16
4

Os sectores segurador e dos fundos de 
pensões são analisados pelo Presidente 
do Conselho de Administração da 
ARSEG, Dr. Aguinaldo Jaime. É a visão 
do regulador sobre o actual momento 
que a indústria vive e os desafios que 
enfrenta.

A envolvente macro-económica é 
abordada, de uma forma global e a 
nível local, identificando alguns dos 
factores globais que condicionam 
as economias Mundial e Angolana, 
respectivamente. 

A economia Mundial apresenta alguns 
sinais de recuperação, principalmente 
para aquelas economias que 
atravessam períodos de ajustamento. 

O nível global da riqueza gerada 
mantém-se alinhado com o ano de 
2012. Globalmente, continuam a 
existir riscos que podem colocar 
em causa um desenvolvimento 
sustentado. A economia Angolana 
cresceu em 2013 a um ritmo inferior 
ao de 2012. Continuam os esforços 
de diversificação da economia, mas 
a dependência e comportamento 
da indústria petrolífera são ainda 
significativos e condicionantes para  
o desenvolvimento do país.

Pág. 56 Pág. 58
5 6
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Sumário executivo

Focalizando nos sectores segurador 
e dos fundos de pensões são aqui 
analisadas as informações financeiras 
e os indicadores de negócio ao nível do 
Mundo, de África e de Angola. 

A nível mundial assistimos a um 
ligeiro crescimento na produção global 
emitida, impulsionada pelos Ramos 
Não Vida, estando a dispersão por área 
geográfica muito nivelada com a dos 
anos anteriores. A taxa de penetração 
na riqueza mundial e o índice de 
densidade mantiveram-se similares, 
em 2011, 2012 e 2013.

O continente africano (com excepção 
da África do Sul, cuja realidade e 
maturidade são já bastante díspares 
dos restantes países africanos) e 
Angola, apresentam bons níveis de 
crescimento, no entanto, vivem uma 
realidade económica muito específica, 
ainda pouco madura, com índices de 
penetração e densidade dos seguros 
ainda pouco expressivos.  

Apresentamos os principais números 
das demonstrações financeiras das 
seguradoras e das sociedades gestoras 
de fundos de pensões. Os números 
são apresentados por entidade e 
consolidados, com referência a 31  
de Dezembro de 2013 e 31 de 
Dezembro de 2012. 

Foram igualmente incluídos 
indicadores de negócio para permitir 
uma análise mais completa.

Enquadrados na temática subjacente 
ao estudo, relativa a desafios e 
oportunidades e tendo por base a 
recolha da informação feita, alguns 
especialistas da PwC, do sector 
segurador, transmitem os seus pontos 
de vista sobre estas matérias. 

Os principais aspectos salientados 
prendem-se com o relato financeiro, a 
distribuição de seguros em Angola e a 
importância de uma reforma tributária 
para o sector.

Pág. 86 Pág. 134 Pág. 146
7 8 9
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Sumário executivo

Pretende enquadrar o utilizador 
sobre a metodologia utilizada na sua 
preparação.

Pág. 152
10

Como nota final, de encerramento 
do estudo, a ARSEG expressa uma 
mensagem de agradecimento a todos 
os intervenientes deste estudo e 
destaca o seu contributo para o sector. 

Pág. 154
11



12      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

Aos 2 de Agosto de 1975 e num 
momento particularmente 
histórico para o país, o Governo de 
Transição de Angola fez publicar o 
Despacho nº68/75, do Ministério do 
Planeamento e Finanças (B.O.  
nº 181 – 1ª série), criando a Comissão 
de Coordenação da Indústria 
Seguradora em Angola.

Com efeito, a alteração do mercado 
segurador Angolano determinou que, 
das 26 companhias que operavam em 
Angola no período colonial, resultasse, 
por razões históricas do nacionalismo, 
como forma de assegurar a sua 
continuidade e desenvolvimento, 
criação da Empresa Nacional de 
Seguros de Angola – ENSA, UEE, 
instituindo-se então, o monopólio 
desta actividade pelo Estado Angolano, 
pelo Decreto nº 17/78 de 1 de 
Fevereiro.

No final do período colonial, existiam 
em Angola 26 Companhias de Seguros, 
cuja estrutura do mercado traduzia a 
seguinte composição:
a) 22 companhias de seguros 

portuguesas, das quais 8 tinham  
a sua sede em Angola;

b) 4 companhias de seguros não 
portuguesas.

Nessa altura, as 26 seguradoras 
empregavam cerca de 1200 
trabalhadores e o volume da carteira 
era superior a 53 milhões de Escudos.

No âmbito dos Fundos de pensões, 
considerou-se o primeiro fundo, 
o preconizado por Bismark, na 
Alemanha, em 1891. Em Angola 
não havia fundos de pensões na 
época colonial. Havia sim, um tipo 
de previdência similar às actuais 
associações mutualistas. Os conhecidos 
casos do Montepio e demais caixas 
de previdência, inseriam-se naquela 
óptica.

Breve  
história dos 
seguros em 

Angola

3

1922 1975

A actividade de seguros surgiu em Angola em 1922,  
com a instalação de uma filial da Companhia de 
Seguros Ultramarina. Em 1948, foram criados os 
serviços de Fiscalização Técnica da Indústria de 
Seguros em Angola, tendo mais tarde evoluído  
para a então Inspecção de Crédito e Seguros.



ARSEG  |  PwC        13

1989 1998 2013

Alguns meses depois, foram emitidos 
vários despachos ministeriais a criarem 
seguros obrigatórios e obrigando a 
sua contratação na ENSA. Assim, por 
exemplo, o Despacho nº56/78 de 18 
de Agosto, do Ministério da Indústria e 
Energia criou os seguros obrigatórios 
de Incêndio, Acidentes de trabalho e 
Responsabilidade Civil; o Despacho 
nº32/79 do Ministério do Comércio 
Interno criou o seguro obrigatório 
das Mercadorias Transportadas e 
em Armazém; o Despacho 87/79 do 
Ministério das Pescas criou os mesmos 
que os da Indústria mais o seguro 
de Cascos. Em 1989, o Conselho 
de Defesa e Segurança, através 
do Decreto nº9/89 de 15 de Abril, 
instituiu o seguro obrigatório das 
actividades de pesquisa e produção de 
hidrocarbonetos líquidos e gasosos em 
Angola.

A ENSA, com sede em Luanda, operava 
em 14 províncias, exceptuando a do 
Bengo, Kuando Kubango e Cunene. 
Destas 14 agências, 8 foram destruídas 
com a guerra pós-eleitoral de 1992 
e cerca de 72 trabalhadores que aí 
funcionavam foram despedidos, o que 
limitou a presença da ENSA apenas 
nas províncias de Luanda, Cabinda, 
Kuanza Sul, Benguela, Namibe e Huíla.

Com a reforma estrutural da economia 
que se iniciou em 1987 através do 
Programa de Saneamento Económico 
e Financeiro – S. E. F., o Governo 
definiu que os seguros não ficassem 
nas mãos do Estado através da Lei 
nº10/88, de 2 de Julho, Lei das 
Actividades Económicas, Lei nº13/94, 
de 2 de Setembro e Lei de Limitações 
de Sectores da Actividade Económica, 
que revogou a primeira. Nesse sentido, 
foi elaborado um programa para 
adequação deste sector e a partir de 
1998 começaram a ser aprovados os 
diplomas legais que conduziram à 
abertura ao mercado da actividade 
seguradora e também dos fundos de 
pensões.

Com a Lei nº1/00, de 3 de Fevereiro, 
Lei de Base do Sector Segurador, 
liberalizou-se o mercado de seguros  
e fundos de pensões.

O Instituto de Supervisão de Seguros 
(ISS), criado pelo artigo 32º do 
Decreto Lei nº4/98, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Ministério das 
Finanças, regeu-se pelos princípios da 
autonomia administrativa e financeira, 
cujos objectivos gerais, as atribuições 
e organização foram aprovados pelo 
Decreto nº 63/04, de 28 de Setembro.

Passados nove anos, eis que o Instituto 
de Supervisão de Seguros (ISS) 
dá lugar à Agência Angolana de 
Regulação e Supervisão de Seguros 
(ARSEG), criada pelo Decreto 
Presidencial nº 141/13, de 27 de 
Setembro, dotado de um Conselho de 
Administração sob superintendência 
do titular do poder Executivo e tutela 
do Ministério das Finanças, com vista 
a dar uma resposta mais exequível aos 
desafios do sector, tendo em conta que 
se trata de um órgão de regulação e 
supervisão do sector financeiro, a par 
do Banco Nacional de Angola (BNA)  
e da Comissão do Mercado de Capitais 
(CMC).

Actualmente o sector conta com 17 
seguradoras que exploram todos os 
ramos Vida e Não Vida, com cerca 
de 93 agências em todo o território 
nacional. A par disso, o mercado 
conta com cerca de 35 mediadores 
pessoa colectiva e cerca de 340 
mediadores pessoa singular. Foram 
aprovados os seguros obrigatórios de 
Acidentes de Trabalho pelo Decreto 
nº 53/05, de 15 de Agosto e o Seguro 
de Responsabilidade Civil Automóvel 
pelo Decreto nº35/09, de 11 de Agosto, 
seguro obrigatório de responsabilidade 
civil de aviação, transportes aéreos, 
infra-estruturas aeronáuticas e serviços 
auxiliares, pelo Decreto nº 09/09  
de 3 de Junho.
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Breve história dos seguros  
em Angola

Em 2014, o mercado segurador angolano era 
composto por um total de 17 Companhias de Seguros 
e 5 Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões, de 
acordo com a listagem disponibilizada pela ARSEG, 
obedecendo a ordem de constituição:

Companhias de Seguros

1 - ENSA SEGUROS  
DE ANGOLA, S.A.
(Decreto n.° 81 — DR 1a serie n.° 98/
Suplemento de 6 de Dezembro de 
2002, Certificado n.° 01/ISS/MF/02 
de 06 de Dezembro de 2002)

2 - AAA SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 54 de 22 de 
Dezembro de 2000, Certificado n.° 
02/ISS/MF/01 de 15 de Janeiro de 
2001)

3 - NOSSA SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.°2 de 5 de Janeiro de 
2005, Certificado n.° 03/ISS/MF/05 
de 22 de Abril de 2005)

4 - GA ANGOLA SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 97 de 15 de Agosto 
de 2005, Certificado n.° 04/ISS/
MF/05 de 20 de Setembro de 2005)

5 - A MUNDIAL SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 33 de 33 de 15 de 
Maio de 2006, Certificado n.° 05/ISS/
MF/06 de 02 de Junho de 2006)

6 - GLOBAL SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 60 de 17 de Maio de 
2006, Certificado n.° 06/ISS/MF/06 
de 02 de Junho de 2006)

7 - GARANTIA SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 105 de 31 de Agosto 
de 2007, Certificado n.° 07/ISS/
MF/08 de 05 de Agosto de 2008)

8 - CONFIANCA SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 236 de 16 de 
Dezembro de 2008, Certificado 
n.°08/ISS/MF/09 de 13 de Janeiro  
de 2010)

9 - UNIVERSAL SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 121 de 01 de Julho de 
2009, Certificado n.° 09/ISS/MF/10 de 
27 de Dezembro de 2010)

10 - TRANQUILIDADE  
- CORPORACAO ANGOLANA  
DE SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 112 de 28 de 
Dezembro de 2009, Certificado n.°10/
ISS/MF/10 de 31 de Julho de 2012)

11 - TRIUNFAL SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 242 de 22 Dezembro 
de 2009, Certificado n.° 11/ISS/MF/11 
de 16 de Agosto de 2011)

12 - MANDUME SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 242 de 16 de 
Dezembro de 2011, Certificado n.°12/
ISS/MF/12 de 18 de Maio de 2012)

13 - PROTTEJA SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 104 de 01 de Junho 
de 2012, Certificado n.° 13/ISS/MF/12 
de 13 de Novembro de 2012)

14 - SUPER SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 178 de 14 de 
Setembro de 2012, Certificado n.° 14/
ISS/MF/13 de 15 de Marco de 2013)

15 - PRUDENCIAL SEGUROS, S.A.
(DR 3. a serie n.° 98 de 24 de Maio de 
2012, Certificado n.° 15/ISS/MF/13 de 
24 de Maio de 2013)

16 - BONWS SEGUROS, S.A.
(DR 3.a serie n.° 16 de 23 de Janeiro 
de 2014, Certificado n.0 16/ARSEG/
MF/14 de 17 de Julho de 2014)

17 - BIC SEGUROS, S.A.
(DR 3.a serie n.° de 7 de Agosto de 
2014, Certificado n.° 17/ARSEG/
MF/14)
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Breve história dos seguros  
em Angola

Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões

1. GESTÃO DE FUNDOS, S.A. 
(DR 3.ª série n.º 1 de 8 de Janeiro de 
1999, Certificado n.º 01/ISS/MF/99 
de 12 de Janeiro de 2000) 

2. AAA PENSÕES, S.A. 
(DR 3.ª série n.º 42 de 10 de Outubro 
de 2000, Certificado n.º 02/ISS/
MF/01 de 1 de Fevereiro de 2011) 

3. FÉNIX PENSÕES, S.A. 
(DR 3.ª série n.º 8 de 27 de Janeiro  
de 2004, DR 3.ª série n.º 17 de 27  
de Fevereiro de 2004, Certificado  
n.º 03/ISS/MF/04 de 3 de Setembro 
de 2004) 

4. BESAACTIF, S.A. 
(DR 3.ª série n.º 182 de 29 de 
Setembro de 2008, Certificado n.º 
04/ISS/MF/09 de 16 de Julho de 
2009) 

5. ENSA SEGUROS, S.A. 
(Decreto n.º 81/02 – DR 1.ª série n.º 
98/suplemento de 6 de Dezembro, 
Certificado n.º 01/ISS/MF/02 de 6  
de Dezembro)
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Entrevistas aos 
operadores de mercado

4
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Intervenientes

Sociedades Gestoras 
de Fundos de Pensões

• Fénix - Sociedade Gestora  
de Fundos de Pensões, S.A.

• BESAACTIF, S.A. 

Seguradoras
 

• ENSA Seguros de Angola, S.A.
• AAA Seguros, S.A.
• Nossa Seguros, S.A.
• GA Angola Seguros, S.A.
• A Mundial Seguros, S.A.
• Global Seguros, S.A.
• Garantia Seguros, S.A.
• Confiança Seguros, S.A.
• Tranquilidade – Corporação 

Angolana de Seguros, S.A.
• Protteja Seguros, S.A.
• Bonws Seguros, S.A.
• BIC Seguros, S.A.
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Entrevistas aos operadores de mercado
ENSA Seguros

Seguradoras

ENSA Seguros

Manuel Gonçalves
Presidente do Conselho  
de Administração
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1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

Pressupondo a existência de lideranças 
com a visão e estratégia necessárias 
para promover mudanças, como 
actualmente existe com a ARSEG 
e o Ministério das Finanças, e 
consequente maior capacidade de 
regulação e supervisão, assumem-se 
como desafios essenciais do mercado, 
designadamente:

(i) A melhoria dos KPI 
macroeconómicos do sector, 
como a taxa de penetração de 
seguros e o índice de densidade, 
aumentando a relevância dos 
prémios relativamente ao PIB;

(ii) A necessidade de recursos 
humanos com conhecimentos, 
habilidades e atitude compatíveis 
com as exigências do sector; 

(iii) A melhoria da imagem dos 
players do sector, transmitindo 
para o mercado garantia de 
solvabilidade, protecção dos 
consumidores segurados, 
lealdade na concorrência e 
permanente compliance com 
a legislação e as normas da 
instância reguladora;

(iv) O aumento da cultura de 
seguros por parte das empresas e 
cidadãos;   

(v) A diversificação dos produtos 
de seguros, correspondendo às 
mudanças que ocorrem no país 
e às crescentes necessidades dos 
consumidores;

(vi) A criação de incentivos à 
poupança e ao crescimento 
de fundos de pensões, com 
vista à protecção social dos 
trabalhadores;

(vii) A optimização da supervisão e 
fiscalização de ramos obrigatórios 
como os de Acidentes de 
Trabalho, Automóvel e Incêndio 
em matéria de propriedade 
horizontal, de forma a tornar 
a obrigatoriedade efectiva 
e conforme com o quadro 
regulatório existente;

Entrevistas aos operadores de mercado
ENSA Seguros

(viii) A criação de novos seguros 
obrigatórios reclamados pela 
necessidade de protecção das 
vítimas mais vulneráveis e a 
protecção de bens relevantes 
sujeitos a grandes riscos;

(ix) A normalização da gestão do 
co-seguro especial do ramo 
petroquímica.

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios?  
Quais as medidas planeadas?

Temos um plano estratégico com 
acções até 2017, cuja adequação 
às mudanças actuais do mercado 
nacional, essencialmente, decorrentes 
do impacto do preço do petróleo no 
mercado internacional, está a ser 
objecto de nova reflexão estratégica, 
a qual constitui um processo 
amplamente participativo.

Pretendemos cooperar com as 
instituições competentes para 
influenciar a evolução do mercado 
segurador e dos fundos de pensões, 
no sentido da concretização de 
políticas públicas equilibradas sobre 
os diversos aspectos acima referidos, 
nomeadamente em matéria de reforço 
da cultura de seguros, a criação de 
seguros obrigatórios e a sua efectiva 
implementação ou o desenvolvimento 
de produtos específicos, assim 
contribuindo para melhor relação 
entre o mercado segurador e de fundos 
de pensões e o PIB nacional.

No plano interno, o desenvolvimento 
de competências técnicas e de 
liderança dos quadros continua a estar 
no centro das preocupações para que 
continuemos a apostar no aumento  
das vendas, da diversificação de canais 
de distribuição e de produtos, na 
melhoria do processo de cobranças, 
da projecção da marca e imagem 
organizacional, na optimização 
da função de gestão de riscos e na 
continuação do projecto de controlo  
e redução de despesas.
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Tivemos uma grande evolução 
tecnológica que nos permite hoje 
desenvolver essas tarefas e ter rápido 
acesso a indicadores de gestão 
fidedignos que suportam processos 
de decisão que tornam a gestão mais 
eficiente, facilitando o compliance, a 
prestação de contas e a relação com os 
stakeholders.

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

Independentemente das acções a 
tomar por cada player individualmente, 
acções concertadas devem ser tomadas 
pelos operadores em conjunto e em 
parceria com a entidade reguladora 
do sector ou outras entidades com 
competências específicas. Participar 
na formação de agentes policiais, por 
exemplo, pode ajudar a melhorar a sua 
função fiscalizadora. A divulgação dos 
conceitos essenciais, de uma maneira 
assertiva e directa, consoante os 
grupos-alvo a atingir, é imprescindível. 
Adicionalmente, a fiscalização dos 
seguros obrigatórios já existentes e o 
surgimento de outros vai impulsionar 
os défices culturais actualmente 
existentes. 

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

 A ARSEG está atenta às necessidades 
de regulação e de evolução da 
legislação, grande parte da qual 
produzida num panorama económico 
muito diferente do actual. 

A ENSA entende que importa inovar ao 
nível da regulação em domínios como:
(i) Introduzir no mercado outros 

seguros obrigatórios, de que 
existe uma listagem importante 
produzida pelo II Conselho 
Técnico dos Seguros e Fundos de 
Pensões;

(ii) A obrigatoriedade do seguro 
marítimo/carga, capaz de vir 
a constituir um importante 
pilar de crescimento da 
indústria seguradora e da 
economia do país, pela sua 
abertura ao comércio externo e, 
particularmente, às importações;

(iii) A necessidade de diversificação 
económica reclama seguros 
como o agrícola e a celebração 
“em casa” de seguros como o de 
engenharia ou multi-riscos e a 
análise das condições de mercado 
para avaliar a viabilidade da 
regulamentação de um seguro de 
caução, muitas vezes pretendido 
por empreiteiros como alternativa 
às garantias bancárias; 

(iv) A promoção de seguros como o 
desportivo ou seguros voltados à 
protecção de estudantes;

(v) A redinamização do seguro de 
incêndio ligado à propriedade 
horizontal, hoje mais relevante 
pela existência de um grande 
investimento nacional em 
novas centralidades e pela 
aplicabilidade aos imóveis em 
sistema de condomínio;

(vi) Alteração do Decreto n.º 39/01, 
de 22 de Junho, que aprova o 
Regulamento das actividades de 
gestão de riscos das operações 
petrolíferas;

(vii) O regime de co-seguro 
especial associado à actividade 
petrolífera deve  ser repensado 
de forma a assegurar uma gestão 
transparente, encontrando-se 
uma solução bem ponderada 
que equilibre os interesses em 
jogo. Uma solução liberalizante, 
insuficientemente controlada, 
que assente na liberdade 
contractual, pode traduzir uma 
liberdade aparente, com efeitos 
adversos. “O acessório segue o 

principal”, segundo um velho 
princípio. E dificilmente um 
acessório regime liberal do seguro 
petroquímica conviverá com o 
principal regime monopolista 
do petróleo. Assim, em tema de 
gestão de riscos de tão grande 
relevância, a prudência pode 
aconselhar uma evolução gradual 
que comece pela garantia de uma 
gestão rigorosa e transparente 
e que permita o controlo por 
parte dos co-seguradores e 
da instância reguladora, hoje 
indiscutivelmente mais capaz de 
fiscalizar o funcionamento do co-
seguro;

(viii)  Regulamentação do seguro de 
actividades que envolvem riscos 
ambientais (art. 27.º da Lei de 
Bases do Ambiente, n.º 5/98; 
art. 159.º da Lei dos Recursos 
Biológicos, n.º 6-A/04, de 8 de 
Outubro; art. 21.º do Decreto 
Presidencial que regulamenta a 
Responsabilidade Ambiental, n.º 
194/11, de 7 de Julho);

(ix) Retoma dos trabalhos relativos 
à criação de uma resseguradora 
nacional, enquanto instrumento 
importante para a economia, 
reduzindo-se a saída de divisas 
para fora do país; 

(x) O regime fiscal deve ser analisado 
e ajustado à realidade da 
indústria, devendo constituir 
incentivo para os clientes 
subscreverem produtos; 

Entrevistas aos operadores de mercado
ENSA Seguros
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(xi) Relativamente ao Ramo 
Vida e Fundos de Pensões, 
há necessidade de criação 
de incentivos fiscais, 
nomeadamente:
a) As contribuições feitas 

pelas empresas devem ser 
dedutíveis como despesa 
operacional para fins de 
imposto;

b) As contribuições feitas pelos 
trabalhadores ou pessoas 
singulares devem também 
ser dedutíveis para efeitos de 
imposto sobre o rendimento 
do trabalho;

c) Não deverá haver tributação 
sobre a rentabilidade da 
carteira de investimento 
durante a fase de 
acumulação;

(xii) Revisão do Apêndice I -Tarifa 
do Ramo Vida – do Decreto 
Executivo nº 58/02, de 5 de 
Dezembro, sobretudo:
a) O nº 1 do art.º 8 e os art.º 11 

e 18, sobre a participação nos 
resultados nos seguros de 
vida; 

b) O CAPÍTULO VI – Tábuas 
de Mortalidade -, bastante 
antigas, tornando 
aconselhável um estudo do 
quadro real do País, de forma 
a adoptar tabelas adequadas;

(xiii) Promoção da observância de 
regras de solvência de acordo 
com standards internacionais 
(Solvência II e III);

(xiv) Alteração do actual duplo 
controlo a que estão sujeitas as 
operações de invisíveis correntes 
de resseguro, relativamente 
a pagamentos a efectuar ao 
exterior;

Entrevistas aos operadores de mercado
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(xv)  A criação de uma base de dados 
de repositório de matrículas, 
para efeitos do seguro automóvel, 
utilizável por seguradoras e 
instituições públicas;

(xvi)  A regularização do sistema 
de actualização das pensões 
de acidentes de trabalho, 
admitindo-se a hipótese de 
efectiva criação do FUNDAP 
– Fundo de Actualização de 
Pensões;

(xvii) Promoção de Provedoria 
para defesa dos interesses 
dos consumidores junto das 
instituições operadoras. 

5. Quais os objectivos da 
seguradora/sociedade gestora de 
fundos de pensões para o próximo 
exercício de 2015?

Não nos distanciarmos da nossa quota 
de mercado, aumentar a carteira de 
prémios, os resultados financeiros 
e manter um posicionamento de 
liderança no mercado, é o objectivo 
essencial.    

Apostaremos na reorganização 
comercial, com forte foco no serviço 
ao cliente, mais e melhores produtos, 
adaptados às suas necessidades, com 
canais de distribuição adequados 
e eficiência na regularização de 
sinistros, valorizando sempre a marca 
ENSA.  

 A ideia do aumento de receitas tem 
como contraponto uma palavra que se 
torna cada vez mais chave nos nossos 
dias: austeridade.

Mas não deixaremos de investir no 
essencial para o desenvolvimento dos 
nossos recursos humanos de forma 
a desenvolver as suas competências 
e habilidades e a sua componente de 
liderança e comportamental, enquanto 
meio de assegurar o alcance dos 
objectivos da organização.

Apostaremos na 
reorganização 
comercial, com 
forte foco no serviço 
ao cliente, mais e 
melhores produtos, 
adaptados às suas 
necessidades, com 
canais de distribuição 
adequados e eficiência 
na regularização de 
sinistros, valorizando 
sempre a marca ENSA. 
Mas não deixaremos 
de investir no 
essencial para o 
desenvolvimento 
dos nossos recursos 
humanos de forma 
a desenvolver as 
suas competências 
e habilidades e a 
sua componente 
de liderança e 
comportamental, 
enquanto meio de 
assegurar o alcance 
dos objectivos da 
organização.
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Entrevistas aos operadores de mercado
AAA Seguros

1. Actualmente quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e de gestão de fundos  
de pensões enfrentam?

O principal desafio para a actividade 
seguradora é continuar a gestão de 
riscos a que as pessoas, famílias e 
empresas estão expostas e oferecer 
soluções competitivas para a 
transferência de riscos seguráveis. 

O principal desafio para a actividade 
gestora de fundos de pensões é 
continuar a expandir os sistemas de 
previdência privada com o objectivo de 
gerir e financiar os riscos de velhice e 
de longevidade.

No imediato, a actividade seguradora 
enfrenta um desafio conjuntural 
de crescimento. A produção de 
prémios de seguro demanda a 
expansão dos seguros obrigatórios 
de responsabilidade civil aplicados 
às profissões liberais e certas 
actividades económicas, à importação 
e exportação de mercadorias, a riscos 
que pelo seu caminho, frequência 
e severidade podem afectar os 
patrimónios das empresas e das 
famílias.

A actividade gestora de fundos de 
pensões, na actualidade, concentrar- 
-se-á na educação financeira 
das famílias e das empresas e na 
avaliação dos melhores planos de 
pensões considerando as vantagens 
e desvantagens dos planos de 
contribuição definida e dos planos de 
benefício definidos e dos chamados 
planos mistos. As soluções para 
financiar os custos actuariais dos 
diversos planos terão de ser mais 
inventivas. O cumprimento das 
obrigações de fundeamento e de 
contribuição periódica é um dos 
elementos críticos para a expansão ou 
estagnação desta actividade.

No atinente à AAA Seguros a nossa 
actividade, desde 2014, concentra-
se exclusivamente na actividade 
petrolífera. Os nossos desafios são 
comuns às demais seguradoras no que 
se refere às competências do pessoal e 
às dificuldades próprias de operar  
em Luanda.  
Os outros desafios estão relacionados 
com as mudanças pesadas na 
indústria petrolífera em Angola, 
designadamente, a mudança da 
actividade das águas rasas para as 
águas profundas e ultra-profundas e 
o início da actividade de exploração 
no pré-sal. A mudança aumentou o 
valor dos activos segurados que já 
ultrapassa os 65 mil milhões de dólares 
dos EUA. Aumentou o custo de um 
poço de pesquisa em águas profundas 
e ultra-profundas, os quais rondam 
hoje os 100 milhões de dólares dos 
EUA, aumentou também o número e o 
valor dos FPSO, os quais variam hoje 
no intervalo de 3 a 20 mil milhões de 
dólares dos EUA. 

Todas essas mudanças impõem a 
AAA Seguros um aumento da sua 
capacidade de análise e avaliação 
de riscos, de transferência de riscos 
seguráveis, de capacidade de resseguro 
permanente, de ajustamento de perdas 
e de negociação. 

Angola tem mais 
seguradoras hoje. 
Afigura-se necessário 
expandir a actividade 
seguradora por via dos 
seguros obrigatórios e 
do estímulo à procura 
de seguros. AAA Seguros

Carlos São Vicente
Presidente
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Em paralelo, urge ainda aumentar o 
capital mínimo para as seguradoras 
e separar o negócio vida do não-
-vida. O seguro é um negócio de 
capital intensivo e Angola precisa 
de seguradoras gigantes em vez de 
seguradoras anãs. 

O desenvolvimento de competências 
profissionais demanda hoje a existência 
de cursos universitários para a gestão 
de riscos, seguros, resseguros, gestão de 
fundos de pensões e ciências actuariais. 
A actividade não terá qualidade com 
pessoas mal formadas ou formadas em 
cursos curtos e rápidos. 

É preciso mais conhecimento 
sedimentado e boas fundações. E 
não são apenas as seguradoras que 
precisam. Também as empresas 
precisam de pessoas conhecedoras e 
aptas a gerir, a reter, a transferir e a 
financiar riscos.

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

O défice de conhecimento financeiro 
que existe deve ser combatido 
estruturalmente, via ensino. A educação 
financeira deve começar na escola 
e na família. As pessoas devem ser 
preparadas para gerir os riscos a que 
estão expostas, a saber proteger os seus 
activos patrimoniais e a preparar a sua 
velhice e longevidade sem dependerem 
dos filhos. As finanças não são apenas 
dinheiro, nem bancos. São também 
seguros e gestão de riscos. Quem tem, 
precisa de proteger o que tem. 

O marketing e a publicidade ajudam mas 
não tornam ninguém conhecedor, nem 
dão uma educação financeira que leva 
anos a sedimentar. A educação é a via 
mais séria e que melhores frutos dará.

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Toda a legislação da actividade 
seguradora e gestora de fundos de 
pensões precisa de ser actualizada e 
modernizada. 

A actualização deve ainda liberalizar 
mais a actividade e deixar que o 
mercado negoceie as tarifas dos 
prémios dos seguros não obrigatórios. 
Algumas tarifas legais são arcaicas e 
penalizadoras. 

A modernização deve melhorar e 
simplificar a regulação e supervisão 
da actividade seguradora e gestora de 
fundos de pensões.

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Em 2015, a AAA Seguros continuará a 
sua actividade num contexto de muitas 
novidades: baixa do preço do petróleo, 
novos campos em desenvolvimento, 
intensa actividade de perfuração de 
novos campos e maior número de 
campos em produção. 

A nossa prioridade é aumentar a 
eficiência das nossas operações 
e a comunicação com todos os 
intervenientes desde o segurador  
até o ressegurador.

A batalha permanente continuará a ser 
a exigência de pagamento dos prémios 
de seguro e de resseguro dentro dos 
prazos contratuais. Os mecanismos 
de transferência não são simples 
nem curtos e o resseguro não admite 
atrasos e incumprimentos. É uma luta 
permanente. Todo o stock e fluxo de 
riqueza de Angola estão nos petróleos. 
Logo a nossa actividade é vital, embora 
discreta e silenciosa. 

O desenvolvimento 
de competências 
profissionais demanda 
hoje a existência de 
cursos universitários 
para a gestão de 
riscos, seguros, 
resseguros, gestão de 
fundos de pensões e 
ciências actuariais.

Entrevistas aos operadores de mercado
AAA Seguros 

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

A AAA Seguros faz parte de um grupo 
de empresas especializadas na gestão 
de riscos, na corretagem, nos seguros 
e resseguros que se internacionalizou 
logo à nascença. A AAA opera 
directamente, sem intermediários, no 
mercado internacional de resseguro 
em Londres e Bermuda. 

Temos a Angola Line Slip Facility com 
capacidade para ressegurar todos os 
riscos de Angola. Estamos preparados 
para os desafios actuais e futuros. 
Toda a actividade petrolífera em 
Angola tem protecção financeira de 
elevada qualidade. Os fusos horários, 
as regulações diversas, as legislações 
e práticas distintas, as dificuldades 
cambiais, o stress das comunicações 
são o nosso dia-a-dia.

Angola tem mais seguradoras hoje. 
Afigura-se necessário expandir a 
actividade seguradora por via dos 
seguros obrigatórios e do estímulo  
à procura de seguros. 
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1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

Existem diversos desafios que estes 
sectores enfrentam, entre os quais, 
destacamos:

(i) A indústria seguradora em Angola 
tem registado um aumento 
significativo de entidades, no 
entanto, parece-nos que a massa 
segurável não tem aumentado 
na mesma proporção. Parte 
desta contracção decorre do 
abrandamento económico que 
a economia Angolana está a 
passar. Existem já muitas licenças 
atribuídas no sector, o que poderá 
ter efeitos indesejados na solidez 
do sistema. Trata-se de uma 
situação em que o regulador tem de 
ter um papel activo, nomeadamente 
na sua monitorização;

(ii) Encaramos a entrada de 
novos concorrentes como um 
sinal positivo relativamente à 
atractividade do sector. Porém, 
estamos convictos que o mercado 
será sustentável se conseguirmos 
alargar a base segurável da 
economia, nomeadamente, com 
a reformulação do regime de 
co-seguro para as actividades 
petroquímica, aviação e minas, 
e por outro com a introdução 
de novos seguros obrigatórios 
– o seguro de transportes das 
importações e exportações;

(iii) A necessidade de ter informação 
de qualidade sobre os sectores 
e de forma tempestiva é algo 
que tem de ser conseguido. 
A escassez de informação 
sociodemográfica, do mercado 
nacional e internacional, como 
suporte a decisões estratégicas, 
tais como, ao nível de lançamento 
de novos produtos, segmentação 
de clientes, canais de distribuição, 
entre outros, é muito significativa;

(iv) Ultrapassar a fraca cultura de 

seguros e de poupança que existe 
em Angola. O desconhecimento 
sobre o papel e importância dos 
seguros é ainda significativo, bem 
como a preocupação de poupar. 
Esta situação acaba também por 
espelhar/traduzir a inexistência 
de competências técnicas 
necessárias para desenvolver bem 
estas actividades. É muito difícil 
encontrar pessoas capacitadas, 
quer para prestar serviços de back-
office, quer de vendas e canais de 
distribuição; 

(v) A necessidade de uma 
supervisão forte para práticas 
que estão a ocorrer, ao nível 
da comercialização de alguns 
seguros, nomeadamente, relativos 
aos Ramos de Acidentes de 
Trabalho, Automóvel e Saúde, 
é premente. Está-se a verificar 
uma degradação dos prémios, 
colocando em causa a própria 
sustentabilidade dos Ramos 
e, consequentemente, das 
companhias. Em traços gerais, 
deve ser cultivado um ambiente 
de disciplina e rigor para que 
a actividade se desenvolva 
harmoniosamente;

(vi) Tem de ser ultrapassada a escassez 
de instrumentos financeiros 
adequados às necessidades das 
nossas actividades, seguradora 
e dos fundos de pensões, não só 
para assegurar o matching com as 
nossas responsabilidades, como 
também para cumprir com as 
regras de diversificação impostas. 
As seguradoras e os fundos 
de pensões são, por natureza, 
investidores institucionais e têm 
um papel a desempenhar na 
economia;

(vii) Devem ser criadas condições 
para o investimento no país. 
Existe dificuldade em encontrar 
no mercado fornecedores/
prestadores de serviço com uma 
boa relação preço/qualidade, 
sobretudo nos ramos de saúde e 
automóvel. Estando esta indústria 
dependente de terceiros para 
satisfazer os clientes, esta situação 
torna-se bastante relevante.

Carlos Duarte 
Presidente do Conselho  
de Administração

NOSSA  Seguros

Entrevistas aos operadores de mercado
NOSSA Seguros
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Entrevistas aos operadores de mercado
NOSSA Seguros

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

Na sequência dos desafios identificados 
acima a NOSSA, tem dado o seu 
contributo através de diversas 
iniciativas, tais como:

(i) Preparação de um plano de 
formação, coaching e carreira, por 
forma a qualificarmos os nossos 
colaboradores para o desempenho 
das suas funções;

(ii) Acompanhamento de perto 
da abertura do mercado de 
capitais e de outras iniciativas 
relacionadas, tendo contribuído 
no âmbito da emissão especial 
dirigida a Seguradoras e Fundos 
de Pensões, pela apresentação 
de uma proposta ao Ministério 
das Finanças. Interagimos com 
frequência com o regulador da 
nossa actividade.  
 

Queremos ser uma entidade 
reconhecida por contribuir 
activamente para o desenvolvimento 
da nossa economia;

(iii) De forma a responder ao desafio 
de um potencial abrandamento do 
crescimento no sector, prevemos 
abrir novas agências, lançar novos 
produtos, instaurar um programa 
de manutenção da carteira e 
implementar uma gestão de 
controlo de custos;

(iv) Quer através da nossa estratégia 
de expansão referida acima 
(proximidade com o cliente), 
quer na participação em eventos 
e campanhas institucionais 
de publicidade, temos vindo a 
tentar reduzir o gap actualmente 
existente entre o que é a actual 
percepção do cliente e a que 
deveria ser, em relação ao sector. 
Naturalmente, este é um processo 
que terá de ser mais institucional e 
onde a ARSEG poderá desenvolver 
um papel muito importante;

As companhias 
deverão também 
apostar na formação 
dos seus Recursos 
Humanos, com 
particular incidência 
no desenvolvimento 
dos seus conhecimentos 
técnicos. Nesse sentido, 
a NOSSA enquadra- 
-se precisamente num 
grupo com esta visão 
de aprendizagem e de 
formação contínua  
– a Academia BAI – que 
potencia a literacia 
financeira, com 
programas internos  
ao grupo e acessível  
ao público em geral.

(v) Temos reforçado os 
departamentos técnicos, 
os sistemas informáticos e 
processos internos. Criámos um 
departamento de controlo de 
gestão, por forma a compilar 
informação estatística e de gestão 
relevante para a nossa tomada 
de decisão. Estamos a contribuir 
para o desenvolvimento e 
modernização da actividade.
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3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

Como já referido anteriormente, 
a cultura de seguros em Angola 
ainda não se encontra desenvolvida. 
O conhecimento que existe pela 
população é reduzido, não existindo 
ainda a atribuição de valor à 
necessidade de proteger os seus 
bens e pessoas. Na nossa opinião, as 
iniciativas deverão ser tomadas pelos 
organismos competentes, tais como, 
o Ministério das Finanças, a ARSEG e 
a ASAN, por forma a juntar esforço, 
comunicar e informar a população da 
necessidade de ter seguros e o alcance 
dos mesmos. 

Naturalmente que os próprios 
operadores podem e devem contribuir. 
A promoção pode ser feita por 
programas escolares sobre a banca e as 
seguradoras, programas de divulgação 
nos meios de comunicação social 
(rádio, TV, jornal) e criação de revistas 
sobre seguros e fundos de pensões. 
Pode existir a promoção do micro- 
-seguro. 

As companhias deverão também 
apostar na formação dos seus Recursos 
Humanos, com particular incidência 
no desenvolvimento dos seus 
conhecimentos técnicos. Nesse sentido, 
a NOSSA enquadra-se precisamente 
num grupo com esta visão de 
aprendizagem e de formação contínua 
– a Academia BAI – que potencia a 
literacia financeira, com programas 
internos ao grupo e acessível ao 
público em geral. 
Temos em curso um conjunto 
de programas direccionados aos 
diferentes níveis técnicos exigidos 
à operação no sector. Por último, 
da nossa parte e para os clientes 
corporativos poderemos organizar 
iniciativas de promoção, tais como 
congressos/sessões de esclarecimentos. 

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Os desenvolvimentos ao nível 
regulatório que poderão existir para 
melhorar o sector prendem-se com:

(i) A melhoria da intervenção 
da entidade supervisora na 
fiscalização sobre os resultados 
técnicos das seguradoras, 
obrigando as Companhias 
ao cumprimento das regras 
instituídas, confirmando a sua 
rentabilidade técnica, controlo 
das garantias financeiras e, 
consequentemente, margem de 
solvência;

(ii) A criação de regulamentação 
sobre a concorrência (incluindo 
concorrência de companhias 
internacionais), a actividade de 
bancassurance e outros canais de 
distribuição emergentes – mobile 
e Internet, a qual deverá trazer 
maior transparência ao sector, 
ao co-seguro, à gestão de riscos 
e ao controlo interno, devendo 
existir uma maior transparência e 
divulgação pelas entidades; 

(iii) A alteração à norma regulamentar 
que regula os prémios/tarifas 
Automóvel e de Acidentes de 
Trabalho. Preconizamos a 
existência da liberalização de 
tarifas, com valores máximos 
fixados (em defesa do 
consumidor), em vez das actuais 
tarifas únicas. Esta alteração deve 
ser acompanhada pelo regulador, 
pela supervisão dos resultados das 
seguradoras.

(iv) Divulgar informação sobre 
as empresas que operam no 
mercado e quais as que respeitam 
os requisitos regulatórios 
da ARSEG, quer ao nível da 
prestação de contas, quer ao 
nível de informação solicitada. 

Desta forma, contribuiu-se para 
a credibilização do sector e 
protecção dos clientes. Em caso 
de incumprimento deverão ser 
aplicadas penalidades. 

(v) As comunicações entre a ARSEG 
e as seguradoras/sociedades 
gestoras devem ser mais céleres 
e, em determinadas situações, 
menos burocráticas. 

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Os principais objectivos da NOSSA 
para 2015 prendem-se com o 
crescimento da companhia ao nível 
da sua rentabilidade, distribuição 
geográfica (em curso), diversificação 
da oferta, e continuar na prossecução 
de uma melhor qualidade do serviço 
prestado ao cliente.  

Vamos continuamente ajustar os 
nossos principais produtos Não Vida às 
necessidades da população e queremos 
melhorar a comunicação com os 
clientes, prestando a informação 
necessária à compreensão de cada 
produto.  

Estamos conscientes da mudança 
de paradigma que está em curso no 
sector com a entrada de novos players 
de mercado, pelo que pretendemos 
liderar o processo de transformação 
deste mercado. Contribuiremos para 
incrementar a profissionalização 
e valorização da actividade de 
mediação.

Queremos consolidar a posição que 
temos vindo a desenvolver: uma 
companhia sólida, de confiança 
para o consumidor, que aposta 
no desenvolvimento dos seus 
colaboradores e das suas equipas, com 
um conhecimento técnico superior e, 
com certeza, vincar o que é o nosso 
ADN – uma marca transformacional  
no mercado segurador Angolano.

Entrevistas aos operadores de mercado
NOSSA Seguros
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1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

Existem diversos desafios a enfrentar, 
dos quais destacamos (i) a necessidade 
de acompanhar o crescimento que o 
sector está a registar. Em 2013 existiu 
um marco relevante no sector, com 
a introdução do seguro obrigatório 
automóvel, e que veio dar uma nova 
expressão ao “seguro de massa”. Este 
contexto obriga as seguradoras a 
estarem preparadas para dar resposta 
a um novo volume de solicitações e a 
prestarem um melhor serviço e (ii) o 
crescente número de seguradoras no 
mercado. Apesar de ser saudável para o 
mercado a existência de concorrência, 
tem-se assistido à atribuição de 
inúmeras licenças. É importante, 
existir uma boa supervisão, por forma 
a atestar da solidez das mesmas e de se 
evitarem situações que descredibilizem 
o sector.

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

Pretendemos realizar o nosso 
comentário em duas vertentes 
distintas, separando o “mercado de 
massa” do “mercado corporativo”.  

Relativamente ao “mercado de massa”, 
por forma a fazer face aos aumentos 
significativos da procura, iremos 
aumentar os pontos de venda, bem 
como melhorar o serviço ao cliente. A 
GA Seguros detém, à data, 5 agências 
(4 nas províncias) e 11 quiosques, 
sendo que, estima abrir mais 2 
agências nas províncias. Desde Julho 
2013, para responder à entrada do 
seguro obrigatório automóvel, abrimos 
5 novos pontos de venda e foram 
contratados cerca de 40 colaboradores 
para trabalhar nesses pontos de venda. 
Naturalmente, tivemos de investir em 
formação para os novos colaboradores, 
sistemas informáticos de suporte à 
operação e melhoria de processos. 

Pretendemos também, melhorar o 
nosso nível de prestação de serviços, 
nomeadamente, ao nível da gestão 
de sinistros. Com o crescimento 
significativo do negócio, também o 
volume de sinistros aumentou o que 
nos obriga a estar preparados. 

O Grupo onde a companhia está 
inserida tem bastante experiência no 
sector segurador, nomeadamente, em 
África, pelo que consideramos ter uma 
boa vantagem, quando comparados 
com outros players. 

Quanto ao “mercado corporativo” 
queremos manter o que temos vindo 
a fazer, procurando melhorar a nossa 
imagem no mercado, sempre associada 
a prestação de um bom serviço.

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que considera 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

Como referido a fraca literacia 
financeira é um desafio grande para 
os diversos operadores – seguradoras, 
ARSEG e outras instâncias. 
 
Não existe um conhecimento claro 
do papel e relevância do seguro. Na 
maior parte das vezes, e estamos, 
essencialmente, a referirmo-nos 
ao “mercado de massa”, as pessoas 
estão a comprar o seguro para 
cumprir com uma exigência e não ser 
penalizados por isso. A melhor forma 
desta mentalidade ser combatida 
é prestando um bom serviço, e nós 
estamos a fazer isso. Deve existir 
uma comunicação constante com os 
mercados para combater este mal. 
Temos estado activos nisto, pela 
realização de campanhas.

Reforçamos a importância da ARSEG 
agir neste combate. Deve passar uma 
mensagem forte e agir junto das 
diversas entidades para que todos 
funcionem no mesmo sentido. Por 
exemplo, na interacção com a polícia. 

Entrevistas aos operadores de mercado
GA Angola Seguros

GA Angola  Seguros

Emmanuel Cullin
Director Executivo
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Entrevistas aos operadores de mercado
GA Angola Seguros

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Em traços gerais, a legislação/
regulamentação ligada ao sector 
segurador necessita de ser revista 
e ajustada à realidade do país. 
Naturalmente, que associado a esta 
revisão também a supervisão deverá 
ser mais forte, assegurando que existe 
um cumprimento das disposições pelos 
diversos operadores. Por exemplo, 
têm-se assistido a uma redução de 
preços de alguns seguros, situações de 
dumping que têm de ser combatidas. 
Neste caso, claramente a tarifa definida 
tem de ser revista, para estas práticas 
não subsistirem.

Relativamente ao “mercado de massa” 
queremos destacar duas iniciativas 
associadas ao combate à fraude do 
sector e à gestão de sinistros. Pensamos 
que o regulador poderá ser mais 
diligente nestes campos. Por exemplo, 
no combate à fraude é urgente agir ao 
nível da falsificação dos certificados 
automóvel e na gestão de sinistros e ao 
nível da dinamização da cooperação 
entre seguradoras. Neste caso, por 
exemplo, poderia ser criada uma 
“camara de compensação”, onde 
participassem as seguradoras, que 
agilizasse a regularização de sinistros.   

Ligado ao “mercado corporativo”, as 
iniciativas a desenvolver devem estar 
associadas à cobrança dos prémios, 
à divulgação do Fundo de Garantia 
Automóvel e à disponibilização de 
informação sobre o sector para o 
mercado. Relativamente à cobrança 
de prémios, poderia ser criada uma 
“lista negra” para maus pagadores 
e ser pública. A ARSEG poderia 
controlar esta lista e disponibilizar 
às seguradoras. Evitaria que se 
subscrevessem apólices de maus 
clientes.   

Por último, pensamos que a criação 
de uma resseguradora nacional pode 
ser uma boa iniciativa, pois poderá 
contribuir para o desenvolvimento 
da economia Angolana. No entanto, 
deverá ser assegurado que consegue 
ter um bom rate e que não existem 
conflitos de interesse na sua gestão.

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Os nossos objectivos para 2015, em 
linha com o que temos vindo a fazer 
no passado, preveem a continuação do 
crescimento orgânico e de negócio e 
com boas rentabilidades. 

Relativamente ao “mercado de 
massa”, cremos que vai continuar a 
crescer. Queremos acompanhar este 
crescimento e posicionarmo-nos para 
ser líderes de mercado, o que nos 
obrigará a ter de criar mais pontos de 
venda, maiores e melhores equipas e a 
prestar um melhor serviço ao cliente, 
nomeadamente, no que respeita 
à gestão de sinistros. Manteremos 
a nossa focalização em Luanda, 
mas tencionamos expandir para as 
províncias. Actualmente, temos quatro 
agências nas províncias e queremos 
abrir mais duas. 

No que respeita ao “mercado 
corporativo”, destacamos a introdução 
do produto saúde e a comercialização 
de fundos de pensões.  

Para concluir, estamos optimistas 
com a potencial evolução do 
mercado Angolano. Considerando a 
experiência que temos, em termos 
de Grupo, de actuar no continente 
africano, sendo Angola um dos 
países que mais interesse nos tem 
despertado, pela propensão de 
crescimento e desenvolvimento que 
tem, pretendemos continuar a investir 
e a contribuir para o seu crescimento. 
Queremos investir mais em recursos 
humanos de nacionalidade Angolana 
e iremos continuar a apostar 
na dinamização da actividade, 
procurando acompanhar as tendências 
evolutivas do mercado. 

Pretendemos 
também, melhorar 
o nosso nível de 
prestação de serviços, 
nomeadamente, 
ao nível da gestão 
de sinistros. Com 
o crescimento 
significativo do 
negócio, também o 
volume de sinistros 
aumentou o que 
nos obriga a estar 
preparados. 
 

A ARSEG, deve passar 
uma mensagem forte e 
agir junto das diversas 
entidades para que 
todos funcionem no 
mesmo sentido. 
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2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

Para fazer face a alguns dos desafios 
identificados a Mundial Seguros tem 
desencadeado diversas iniciativas. 
Apostamos na formação dos recursos 
humanos da companhia, sendo pró-
activos a incentivar os colaboradores 
no seu crescimento. Temos investido 
na melhoria dos sistemas informáticos 
e na implementação/melhoria de 
processos de negócio.

A Mundial Seguros está focada em 
também diversificar a sua oferta, pelo 
relançamento/reestruturação do Ramo 
Vida, do qual destacamos a criação 
do produto vida crédito (associado 
ao consumo e cartões de crédito), e 
o seguro “funerário”. Estimámos no 
início de 2015 consegui-los colocar no 
mercado. De referir que procuraremos 
sempre antes de lançar novos produtos 
manter os que existem com qualidade e 
preços competitivos (ex. monitorização 
regular dos Ramos de Acidentes de 
Trabalho e Saúde). Associado a estes 
desenvolvimentos queremos penetrar 
mais no mercado, tencionando 
dinamizar o modelo de distribuição da 
bancaassurance e o estreitamento da 
relação com os nossos comerciais.

Queremos acompanhar/dinamizar 
o desenvolvimento do mercado 
de capitais do país, através do 
investimento. Vamos diversificar a 
nossa carteira de investimento. As 
obrigações do tesouro poderão ser já 
um primeiro passo. 

Entrevistas aos operadores de mercado
A Mundial Seguros

1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

Podemos tentar sumarizar alguns dos 
desafios em duas vertentes, uma mais 
macroeconómica e outra a um nível do 
próprio mercado/actividade. 

A um nível macroeconómico, 
entendemos que constitui um desafio 
para as seguradoras/sociedades 
gestoras o acompanhamento/
adaptação (i) ao crescimento que a 
economia Angolana está a assistir, 
(ii) às políticas de diversificação 
económica implementadas pelo Estado 
Angolano, (iii) ao aumento de emprego 
e, consequentemente, aumento do 
rendimento da população, (iv) ao 
aumento da liquidez na economia, 
(v) à maior concessão de crédito a 
empresas e a particulares e (vi) à 
abertura/desenvolvimento do mercado 
de capitais. Verificamos que a taxa de 
penetração desta indústria no PIB é 
ainda baixa.

Numa vertente de mercado/actividade, 
os desafios das seguradoras/sociedades 
gestoras prendem-se mais com (i) o 
nível de solvência e a sua manutenção 
em níveis confortáveis (especialmente 
quando assistimos a crescimentos 
significativos da actividade), (ii) a 
obtenção de rendibilidades dos capitais 
próprios adequadas, (iii) o combate à 
desaceleração registada por alguns dos 
sectores da economia (ex. construção), 
com impactos directos nos operadores, 
(iv) a manutenção de tarifas 
adequadas, quando a concorrência está 
a aumentar, (v) assegurar margens 
positivas nos Ramos de Acidentes de 
Trabalho e Saúde, (vi) o combate à 
constante rotação de funcionários e 
(vii) reforçar o índice tecnológico do 
negócio (nalguns casos ainda, muito 
primitivo).

A Mundial Seguros 
tem desencadeado 
diversas iniciativas. 
Apostamos na 
formação dos 
recursos humanos da 
companhia. Temos 
investido na melhoria 
dos sistemas 
informáticos e na 
implementação/
melhoria de 
processos de negócio.

A Mundial Seguros

Elvino Mariano
Presidente do Conselho  
de Administração
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Outra medida que queremos assegurar 
é o ajustamento do nosso modelo de 
governação, designadamente, pela 
criação da função de auditoria interna 
e de controlo de gestão. 

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que considera 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

É clara a falta de conhecimento da 
população em relação aos seguros. 
Apesar da actividade seguradora ser 
desenvolvida em Angola há muito 
tempo, as entidades reguladoras e 
o Governo Angolano ainda não lhe 
deram a atenção devida. Tem de 
existir outra abordagem. A maioria da 
população subscreve os seguros devido 
ao seu carácter de obrigatoriedade 
(a qual nem sempre é assegurada/
fiscalizada) e não como um meio 
de protecção. O Governo, a ARSEG, 
ASAN e as seguradoras devem 
juntar-se e procurar esclarecer a 
população, mediante palestras nas 
universidades, formações, campanhas 
de sensibilização nas estradas e 
informação, que o seguro é um meio 
de protecção e em caso de acidente 
os riscos cobertos serão ressarcidos 
através de um contrato entre a 
seguradora e o segurado.

Neste processo pode também ser criada 
uma entidade de apoio ao consumidor, 
tendo este um papel relevante a 
desempenhar na divulgação da 
importância dos seguros. A Mundial 
Seguros, por exemplo, tem prestado 
apoio à população através de 
campanhas de sensibilização, é um 
dos patrocinadores das campanhas de 
acidentes rodoviários e tenta informar 
a população sobre os benefícios dos 
seguros para a sociedade.

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Com o crescimento económico e 
financeiro do país existe agora a 
necessidade de alargar o leque de 
seguros obrigatórios. Por exemplo, 
com o incremento do crédito bancário 
pode fazer sentido promover a criação 
de um seguro multirriscos habitação.  

O mercado está a crescer, o surgimento 
de novas seguradoras é uma realidade. 
O mercado começa agora a dar passos 
para um amadurecimento e é cada vez 
mais exigente. Desta forma, o modelo 
regulamentar deve acompanhar este 
crescimento e amadurecimento. Por 
exemplo, poderia ser dada alguma 
flexibilidade às seguradoras, com 
conhecimento do regulador, para 
criarem modelos internos para 
apuramento de necessidades de capital 
(solvabilidade e gestão de riscos). Outro 
caso que necessita de acompanhamento, 
associado a este crescimento, prende-se 
com o nível de prémios praticados.

Seria, igualmente, interessante 
abordar/melhorar requisitos 
qualitativos, nomeadamente, modelos 
de governance, supervisão e gestão 
de risco. A melhoria do reporte de 
informação e respectiva tempestividade, 
existindo informação de cariz público, 
são áreas a regular/rever.

Destacamos também o “sector” da 
mediação como uma área a melhorar, 
principalmente ao nível da supervisão. 
Adicionalmente, o regulador deverá 
contribuir para o aumento da 
transparência do regime existente 
ligado à actividade petrolífera. 
Eventualmente, propor alteração, 
como por exemplo, a alocação da 
massa segurável poderia ser dividida 
em função da quota de mercado/
dimensão de cada seguradora.
Outro tema relevante para o 
sector trata-se da criação de uma 
resseguradora em Angola.  

Poderia constituir um instrumento 
importante de retenção de capital no 
país e de financiamento da economia. 
A sua gestão deverá ser independente 
e ter uma intervenção do Estado 
Angolano e do regulador. 

Com uma legislação mais efectiva, 
tanto em termos quantitativos, 
como qualitativos, espera-se 
uma maior solidez financeira do 
sector, permitindo às companhias 
e aos supervisores detectarem 
antecipadamente sinais de alarme 
e corrigir ou prevenir eventuais 
problemas. 

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

O ano 2015 vai ser um ano de 
estabilização e consolidação 
da Companhia, face a algumas 
alterações que sofreu no passado. 
Procuraremos dotar a seguradora da 
robustez financeira necessária para o 
desenvolvimento da actividade, a qual 
passará por um aumento de capital. 
 
Ao nível de oferta de produtos 
queremos consolidar o que já temos 
no mercado. Redefinir o seguro de 
acidentes de trabalho e o seguro de 
saúde, visto os resultados técnicos 
não estarem a ser muito satisfatórios, 
pelos riscos que cobrem, fraude 
existente e pelo facto de ainda 
não estar clara a relação com os 
parceiros, nomeadamente as clínicas. 
Tencionamos relançar o Ramo Vida, 
como referido anteriormente, e 
juntar novas coberturas a seguros 
já existentes, como por exemplo, 
Assistência e Viagem. 

No que respeita a recursos humanos, 
pretendemos dotar os nossos 
colaboradores com competências para 
poderem responder às necessidades. 
Vamos apostar na formação e na 
contratação de recursos humanos 
estrangeiros para funções específicas. 

Por último, esperamos que seja o 
ano em que lançamos as bases para 
a construção de uma nova sede, bem 
como de uma clínica. 
 

Entrevistas aos operadores de mercado
A Mundial Seguros
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1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

O mercado dos seguros tem vindo, 
nos últimos anos, a crescer a níveis 
bastante acima dos da economia 
Angolana. O ano de 2014, com o 
reforço da fiscalização do seguro 
obrigatório de responsabilidade civil 
automóvel, cresceu a níveis ainda 
superiores. O que nos cria desafios 
a vários níveis, mas, especialmente, 
no que diz respeito à necessidade de 
encontrar e formar, em tempo útil, 
colaboradores que acompanhem 
e suportem a companhia neste 
crescimento.

A perspectiva dos novos seguros 
obrigatórios também irá obrigar as 
seguradoras a desenvolver novas 
competências técnicas e a sua 
organização interna, de forma a 
conseguirem manter a qualidade de 
resposta a que habituaram os clientes. 

A entrada de novos concorrentes 
não é encarada como um desafio, 
individualmente, pela Global Seguros, 
pois acreditamos que contribuirá para 
o desenvolvimento e crescimento do 
mercado. Esta situação representa  
um desafio para o mercado, como  
um todo, e para o órgão regulador  
– que tem de assegurar uma regulação 
mais activa, que defenda os direitos 
dos segurados, o cumprimento e 
desenvolvimento da regulação do 
sector e uma concorrência saudável.

Um outro desafio conjunto, de todo 
o mercado, é conseguir desenvolver 
e implementar mecanismos de 
interacção entre os diferentes actores, 
incluindo o próprio órgão regulador, 
que permitam uma mais rápida 
e eficiente troca de informações, 
resolução de sinistros, acessos ao FGA, 
entre outras.

No que respeita aos Fundos de 
Pensões são, para a Global Seguros, 
um mercado em que acreditamos e 
apostamos, mas cuja evolução irá 
depender, em larga medida, de factores 
externos à Companhia. Salientamos 
a necessidade de criação de um 
enquadramento fiscal favorável para os 
participantes e para os investimentos 
dos fundos e o surgimento de produtos 
de investimento que se adeque às 
políticas de investimento.

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios?  
Quais as medidas planeadas?

De uma forma sucinta, do nosso ponto 
de vista, a resposta aos desafios acima 
passa por pessoas, procedimentos e 
sistemas.

A Global Seguros está a desenvolver 
um programa integrado de formação, 
denominado “Global Training 
Programme”, que tem como principal 
objectivo dotar as nossas equipas com 
as competências necessárias para 
o desenvolvimento e crescimento 
esperado nos próximos anos. É um 
programa alargado a toda a companhia 
que pretende cobrir desde a formação 
básica em seguros, necessária a cada 
colaborador nosso, mas que abarca 
também as áreas técnicas (específicas 
de algumas áreas) e até matérias mais 
avançadas, relacionadas com projectos 
específicos de desenvolvimento de 
negócio.

O investimento em processos 
e sistemas, numa altura de 
desenvolvimento do mercado em 
que o segmento dos particulares 
começa a ganhar relevo, faz todo o 
sentido. Mesmo para uma companhia 
que está no mercado há 8 anos, há 
sempre espaço para a optimização, 
para o desenvolvimento e melhoria 
de processos e sistemas que acelerem 
e facilitem o nosso relacionamento e 
resposta a clientes.

Rui Campos 
Presidente do Conselho  
de Administração

Global  Seguros

Entrevistas aos operadores de mercado
Global Seguros
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Entrevistas aos operadores de mercado
Global Seguros

Do ponto de vista do mercado, como 
um todo, sentimos que já começam a 
ser dados alguns passos importantes, 
como a revisão de alguma legislação 
do sector e a consolidação do papel 
da nossa associação – a ASAN, como 
fórum agregador dos associados, 
mas, mais importante, como motor 
impulsionador para o desenvolvimento 
das melhores práticas do sector e 
desenvolvimento do mercado.

Salientamos ainda a necessidade de, 
com as nossas congéneres, estabelecer 
formas de cooperação que permitam 
a retenção, no país, de mais capital, 
seja este sob a forma de prémios ou de 
reservas.

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

Se considerarmos que os actores 
do mercado são as companhias de 
seguros, os brokers, o órgão regulador 
e a Associação, então estamos a falar 
das entidades que mais interesse e 
responsabilidade têm pela educação  
do mercado. 

O problema não se encontra apenas ao 
nível da sociedade civil, mas também 
da sociedade empresarial. Os seguros 
são um produto complexo, altamente 
regulado, objecto de contratos 
extensos e intangíveis. É, de alguma 
forma, compreensível que exista algum 
desconhecimento sobre estes produtos. 
Mas, por outro lado, é óbvio que existe 
também iliteracia financeira, de uma 
forma mais genérica. E sabemos que 
um mercado é tanto mais desenvolvido 
quando maior for o conhecimento 
acumulado dos seus protagonistas. E 
aqui incluem-se também, obviamente, 
os clientes.

As seguradoras podem e devem 
desenvolver campanhas de 
comunicação dirigidas tanto aos 
particulares como às empresas. 

A ASAN, a título de exemplo, 
desenvolveu recentemente uma 
extensa campanha, direccionada ao 
público em geral, sobre o seguro de 
Responsabilidade Civil Automóvel. 
Seria interessante assistir a uma 
colaboração entre o sistema de ensino 
e o sector dos seguros, para uma maior 
disseminação de conceitos financeiros 
e de gestão de riscos.

A Global Seguros tem feito um grande 
esforço de participação em programas 
de rádio e televisão, direccionados 
para o grande público, cujo principal 
objectivo é, de uma forma didáctica, 
elucidar sobre o funcionamento do 
mercado de seguros, dos contratos que 
lhes estão subjacentes e dos riscos que 
estes cobrem.

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Uma apólice de seguro é um 
produto intangível. Em troca de um 
prémio, uma seguradora assume a 
responsabilidade de determinados 
riscos que podem colocar em causa 
os activos de uma empresa ou de um 
particular. Os produtos dependem 
portanto, em larga medida, da 
credibilidade da companhia de seguros 
– da confiança que as pessoas e as 
organizações depositam na seguradora 
para, em caso de sinistro, nos 
substituirmos financeiramente. 
Quanto mais forte for o regulador, 
neste caso a ARSEG, maior será a 
credibilidade do sector. Esta também 
garante condições de igualdade 
concorrencial. Fiscalização é, portanto, 
importante para todo o sector, e 
não apenas para o Estado ou os 
consumidores. 

A Global Seguros está 
a desenvolver um 
programa integrado 
de formação, 
denominado 
“Global Training 
Programme”, que 
tem como principal 
objectivo dotar as 
nossas equipas com 
as competências 
necessárias para o 
desenvolvimento e 
crescimento esperado 
nos próximos anos. 
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Contamos com o órgão regulador 
para garantir um mercado 
saudável e concorrencial e, ao 
nível legislativo e regulamentar, 
promover o desenvolvimento das leis 
e regulamentos actuais. Entre outros 
assuntos, pode-se considerar a título  
de exemplo, os seguintes: 

i) maior operacionalidade do Fundo 
de Garantia Automóvel e extensão 
deste aos danos corporais;

ii)  regulamentação sobre a 
transferência de clientes entre 
seguradoras;

iii) clarificação e simplificação da 
actual legislação que rege a 
cobrança dos prémios e a validade 
das apólices.

5. Quais os objectivos da 
seguradora/sociedade gestora de 
fundos de pensões para o próximo 
exercício de 2015?

Em primeiro lugar, o objectivo que 
perseguimos diariamente – não 
queremos ser a maior seguradora de 
Angola, mas queremos ser a melhor  
– a seguradora de referência quando 
um cliente procura eficiência, solidez  
e segurança.

Pretendemos aumentar e melhorar a 
nossa oferta de produtos – ter produtos 
adequados ao mercado e aos nossos 
clientes. Ter produtos flexíveis que, 
em função do cliente, se possam 
adaptar (acrescentando ou removendo 
coberturas, por exemplo) à situação 
concreta. Apostar na diferenciação pela 
qualidade, rapidez e técnica, com que 
a seguradora responde, quer a clientes 
quer a terceiros lesados.

Para o quadriénio que termina em 
2017, a Global Seguros pretende 
quadruplicar o seu volume de prémios 
e, ao mesmo tempo, duplicar a sua 
quota de mercado. Melhorar a nossa 
rentabilidade, tanto interna, como 
para os accionistas, é um dos nossos 
objectivos. Esperamos consegui- 
-lo trabalhando junto dos clientes 
para reduzir a sinistralidade, tornar 
a subscrição mais criteriosa e, 
obviamente, através de investimentos.

Relativamente aos Fundos de Pensões, 
os nossos objectivos imediatos passam 
pela captação de novos clientes 
empresariais para Fundos Fechados 
– grandes empresas que pretendam 
apostar num mecanismo eficaz de 
retenção dos seus principais activos,  
as pessoas, e pela criação de um 
Fundo de Pensões Aberto de Adesão 
Colectiva, direccionado para pequenas 
e médias empresas.

Para o quadriénio que termina  
em 2017, a Global Seguros pretende 
quadruplicar o seu volume de 
prémios e, ao mesmo tempo, 
duplicar a sua quota de mercado. 

x4  

Entrevistas aos operadores de mercado
Global Seguros



1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

O mercado segurador Angolano é um 
mercado avaliado em cerca de mil 
milhões de dólares americanos, no 
entanto, ainda representa um índice 
de penetração na economia reduzido. 
Os desafios que os sectores segurador 
e dos fundos de pensões enfrentam 
são de natureza diversa, dos quais 
destacamos os seguintes: 

(i) A necessidade de adequar a 
legislação em vigor à realidade 
actual e prepará-la para o futuro, 
para um cenário de crescimento. 
Caberá ao recente regulador, a 
ARSEG, este papel;

(ii) A modernização/inovação 
da actividade pelos diversos 
operadores, entre outros, pela 
criação de novos produtos 
e serviços adaptados às 
necessidades do mercado (ex. 
micro-seguro);

(iii) Disseminação pela sociedade 
do papel do seguro e da sua 
relevância, por forma a contribuir 
para o reforço da cultura de 
seguros;

(iv) Formação/qualificação dos 
diversos intervenientes do 
mercado;

(v) Desenvolvimento dos canais de 
distribuição tradicionais existentes 
e fomento da utilização de novos 
(ex. internet);

(vi) A modernização tecnológica 
da actividade, como forma de 
prestar um serviço melhor e mais 
eficiente. 

A Garantia Seguros 
tem desencadeado 
algumas iniciativas.  
Ao nível informático, 
queremos mudar o 
actual sistema de 
suporte à operação.
Ao nível dos recursos 
humanos, estamos 
a trabalhar num 
sistema de retenção  
de talentos

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

Para fazer face aos desafios enunciados 
anteriormente, a Garantia Seguros 
tem desencadeado algumas iniciativas. 
Temos vindo a desenvolver novos 
produtos e os canais de distribuição 
que utilizamos, por forma a 
respondermos melhor aos clientes.

Ao nível informático, queremos mudar 
o actual sistema de suporte à operação, 
por forma a prestarmos um melhor 
serviço.

Ao nível dos recursos humanos, 
estamos a trabalhar num sistema 
de retenção de talentos, por forma 
a mantermos boas competências 
na companhia. De certa forma, 
ligado a recursos, estamos a rever/
melhorar, seguindo as melhores 
práticas, a estrutura de governação da 
companhia, tencionando criar no curto 
prazo um departamento de auditoria 
interna, compliance e controlo.
Por último, a Garantia Seguros tem 
uma preocupação de dimensão 
nacional em disseminar a actividade 
seguradora, pelo que tem balcões 
em algumas províncias (ex. Cabinda, 
Benguela, Huíla) e tenciona abrir 
outros em províncias, nas quais ainda 
não tenha presença. 

Entrevistas aos operadores de mercado
Garantia Seguros

Garantia  Seguros

João Raimundo Belchior
Presidente do Conselho  
de Administração
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Entrevistas aos operadores de mercado
Garantia Seguros

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que considera 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

A fraca literacia financeira continua a 
ser um problema no sector dos seguros 
em Angola. Contudo, para solucionar 
este problema, num horizonte temporal 
de curto prazo, é necessário informar 
a população sobre os benefícios 
da actividade seguradora, sendo 
necessário transmitir uma mensagem 
muito clara sobre a importância 
económica e social dos seguros. 

A Garantia Seguros tem também dado 
o seu contributo, essencialmente, pela 
comunicação via meios publicitários 
(ex. rádio, jornal) e na comunicação 
constante com as pessoas, por forma 
a que seja passada a mensagem da 
importância dos seguros na sociedade. 

Entretanto, também, a actividade da 
energia, nomeadamente, a petrolífera 
necessita urgentemente de alterações, 
para uma maior equidade na sua 
exploração. 

Destacamos a relevância de termos em 
Angola uma resseguradora local, pois 
permitirá a retenção de capitais no 
país e, consequentemente, uma maior 
dinamização económica. No entanto, a 
sua gestão deverá ser independente. 

Em termos de relato financeiro, 
entendemos que existe um espaço 
grande de melhoria neste sector.

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Relativamente ao seu processo de 
evolução, a Garantia Seguros sofreu 
uma reestruturação em 2013 com 
a entrada de novos accionistas 
estratégicos, resultando num 
alargamento do campo de actuação da 
companhia e a pretensão de alcançar 
um maior crescimento. 

O planeamento estratégico da 
companhia inclui diversas iniciativas, 
das quais destacamos (i) melhorar a 
exploração dos actuais diversos Ramos 
Não Vida, (ii) introduzir o Ramo Vida, 
bem como os Fundos de Pensões, 
(iii) alargar a rede distribuição (ex. 
parcerias com agências de viagens e 
acordos com bancos), (iv) introduzir 
o seguro saúde e (v) captar recursos 
humanos com competências técnicas 
ligadas à actividade seguradora.

Por último, em 2015 esperamos que a 
Garantia Seguros consiga mudar para 
novas instalações, as quais passarão a 
representar a sua nova sede. 

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Entendemos que, em traços gerais, 
a legislação ligada a estes sectores, 
dos seguros e fundos de pensões, 
necessita de ser revista, actualizada e 
nalguns casos corrigida, à realidade 
que vivemos. Exemplos disso são a 
criação de legislação/regulamentação 
sobre o micro-seguro, a actualização 
da Lei n.º1/100, das pensões relativas 
aos seguros do Ramo de Acidentes de 
Trabalho e as condições de alteração 
de apólices.

A introdução de outros seguros 
obrigatórios também poderá constituir 
um passo relevante no ajustamento da 
actividade à realidade actual de Angola. 

A fraca literacia financeira continua 
a ser um problema no sector dos 
seguros em Angola. 
É necessário informar a população 
sobre os benefícios da actividade 
seguradora.



1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

O mercado de seguros não representa 
ainda 1% do PIB de Angola. O que 
significa que existe uma margem 
significativa de crescimento do sector. 
Associado ao crescimento existem 
desafios a enfrentar. 

Consideramos que deverá existir uma 
maior coordenação entre o regulador 
e os operadores do mercado, tendo em 
vista o reforço da cultura de seguros 
que existe na sociedade. Deverão ter 
como objectivo revelar o papel e a real 
importância dos seguros, ter uma função 
informativa e outra forma de actuação. 
Pensamos que neste momento, a 
população ainda não tem enraizada esta 
cultura, subscrevem-nos somente devido 
ao seu carácter de obrigatoriedade. 

À medida que o tempo passa o segurado 
vai tendo cada vez mais uma melhor 
percepção dos benefícios de ter 
seguros. Urge, assim, a necessidade das 
seguradoras terem de estar preparadas 
para prestar um melhor serviço na 
resolução de sinistros. 

A legislação/regulamentação em torno 
dos seguros e fundos de pensões deve 
ser revista e adaptada a realidade e 
crescimento que Angola está a assistir. 
Associado a este desenvolvimento, 
também, o papel da supervisão, e 
não estamos só a referirmo-nos ao 
regulador, mas sim a outras instâncias 
da sociedade, tem de ser reforçado, por 
forma a assegurar que tudo é cumprido. 
Por exemplo, como é possível que 
viaturas saiam dos stands automóveis 
sem seguro de responsabilidade civil? 
Outro caso prende-se com a facilitação 
dada ao pagamento mensal do seguro 
pelo segurado, uma vez que, tendo 
por base a realidade local, assim que o 
segurado tem o selo deixa de efectuar os 
restantes pagamentos mensais. 

Sou de opinião que os pagamentos 
deveriam ser trimestrais, semestrais 
e anuais, para o seguro de 
responsabilidade civil, pela questão 
cultural e também de compromisso. 

Para além da cultura de seguros que 
deve ser reforçada, também existe 
uma cultura de poupança/previdência 
social que deve ser criada, não existe. 
Apesar de uma franja da população 
não ter condições para o fazer, outra 
parte tem e não o faz. Claramente tem 
de ser desenvolvida e, mais uma vez, 
caberá aos diversos operadores agir 
para que isso aconteça.

2. Como se enquadra a seguradora/
sociedade gestora de fundos de 
pensões perante esses desafios? 
Quais as medidas planeadas?

A Confiança Seguros dará o seu 
contributo para que alguns desses 
desafios sejam superados. 

Queremos entrar no Ramo Vida e nos 
Fundos de Pensões. Contaremos com 
parcerias com outras entidades, as 
quais são especializadas nestas áreas, 
visto ainda não termos o know-how 
necessário. Contudo, aspiramos 
ter, dentro de pouco tempo, estes 
produtos bem calibrados. Apesar de 
ser difícil implementar este tipo de 
seguros na sociedade Angolana, visto 
que a maioria dos Angolanos não 
tem incutida a cultura de poupar, 
tencionamos fazer um esforço 
significativo na sua promoção, 
contribuindo decisivamente para 
aumentar a cultura de seguros/
poupança existente. Não será fácil. 
Por exemplo, os fundos de pensões são 
muito importantes para salvaguardar 
o futuro, mas se a maioria das pessoas 
não dispõe de recursos para viver, 
torna-se difícil pensarem na ideia de 
poupança a longo prazo. 

À medida que o tempo 
passa o segurado vai 
tendo cada vez mais 
uma melhor percepção 
dos benefícios de ter 
seguros. A Confiança 
Seguros dará o seu 
contributo para que 
alguns desses desafios 
sejam superados.

Entrevistas aos operadores de mercado
Confiança Seguros

Confiança Seguros

João Victorino
Presidente da Comissão Executiva
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Entrevistas aos operadores de mercado
Confiança Seguros

Para colmatar a falta de informação 
existente e reforçar a cultura de 
seguros na sociedade, a companhia 
tem apostado na distribuição de 
folhetos informativos, que procuram 
detalhar os diversos tipos de seguros 
oferecidos e a sua relevância. 
Possuímos páginas nas redes sociais, 
tais como o facebook e o twitter, como 
exemplo de iniciativas de difusão da 
actividade pela sociedade. Procuramos, 
sempre que possível participar em 
eventos, pois entendemos serem 
iniciativas que permitem ultrapassar o 
défice de conhecimento que existe em 
Angola sobre a verdadeira importância 
do seguro.

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que considera 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

A iliteracia financeira é de facto algo 
que assola o território Angolano e deve 
ser combatido. 

Conforme referido anteriormente, a 
Confiança Seguros tem apostado na 
distribuição de folhetos informativos 
extremamente acessíveis para o 
cliente, que procuram explicar 
detalhadamente os diversos tipos de 
seguros que oferece e a relevância 
dos mesmos. Possuímos páginas nas 
redes sociais, tais como o facebook e o 
twitter, como exemplo de iniciativas de 
difusão da actividade pela sociedade. 
Recentemente participámos numa 
feira na Universidade Lusíada, onde 
explicámos a importância dos seguros 
e a sua utilidade. São sem dúvida 
iniciativas como esta que visam 
combater a iliteracia ainda existente 
em Angola.

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Conforme mencionado quando 
abordava a questão dos desafios, a 
legislação/regulamentação em torno 
dos seguros e fundos de pensões tem 
de ser revista e adaptada à realidade 
que Angola vive. Associado a esta 
adaptação/actualização, também, a 
supervisão tem de ser reforçada, por 
forma a assegurar o seu cumprimento 
pelos operadores do mercado. 

Outra iniciativa que consideramos 
relevante prende-se com a criação de 
novos seguros obrigatórios. Permitirá 
reforçar a cultura de seguros. No 
entanto, criar seguros obrigatórios 
poderá trazer alguns constrangimentos 
para a população uma vez que uma 
classe mais baixa poderá não conseguir 
suportar os custos dos seguros em 
Angola. Contudo é necessário uma 
escolha prudente dos seguros de 
carácter de obrigatoriedade de 
modo a que a população disponha 
de rendimentos para pagar este tipo 
de serviços e para que assim possa 
beneficiar com os mesmos. A ARSEG 
tem aqui um papel importante, pois 
deverá estar alinhada com outras 
instâncias governamentais para que 
estas iniciativas sejam devidamente 
implementadas. Por exemplo, no 
processo de compra de uma casa por 
via de um financiamento bancário 
ou para qualquer outro empréstimo, 
é solicitado ao cidadão a subscrição 
de um seguro de vida. No entanto, é 
importante o regulador estar atento, 
pode haver algum “abuso “pelos 
bancos, pois é ilegal que um cliente que 
solicite o financiamento para comprar 
uma casa ou qualquer outro tipo de 
empréstimo tenha que subscrever 
o seguro no banco em que pediu o 
financiamento. 

A iliteracia financeira é de facto 
algo que assola o território 
Angolano e deve ser combatido.  
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Situações de dumping têm de ser 
evitadas. A ARSEG tem de ter 
mecanismos para assegurar que 
os preços praticados nos seguros 
comercializados por algumas das 
seguradoras do mercado, refiro-me 
essencialmente na questão dos seguros 
obrigatórios. Existe uma situação 
de concorrência desleal. Outro 
assunto que deve ser supervisionado 
adequadamente e, eventualmente, 
até revisto, trata-se do co-seguro 
obrigatório na actividade petrolífera. 
Actualmente está pouco transparente. 

Existe outra realidade que tem de 
ser combatida, mais uma vez, pela 
supervisão que é a introdução de 
mecanismos que evitem os casos de 
fronting.

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Consideramos que o ano de 2015 será 
o ano da Confiança. Verificaram- 
-se resultados bastante positivos em 
2014, nomeadamente na ligação 
com o mercado tendo registado um 
crescimento superior a 2000%. Os 
produtos que se estruturaram têm 
superado as expectativas de vendas. 
Temos caminhado no sentido de 
preparar soluções para os nossos 
segurados e para o mercado em geral. 
Por exemplo preparámos soluções de 
saúde para incluir num pacote, dado 
que os nossos segurados não querem 
ter dispersos os seguros por inúmeras 
entidades.

Um dos objectivos da Confiança é 
equilibrar a balança. Está a decorrer 
uma sólida reestruturação e foi 
delineado um plano de expansão. 
Este crescimento será, quer orgânico/
interno, por via da criação de áreas 
de especialização, quer pelo aumento 
do número de lojas/agências. 
Actualmente existem 2 agências, uma 
em Talatona e outra aqui na Amílcar 
Cabral, e temos previsto a abertura 
de mais 2, uma no centro de Luanda 
e outra na zona de Benfica. Para 
continuar a expansão da seguradora, 
foi assinado um acordo com os correios 
de Angola que irá permitir à Confiança 
chegar a todas as províncias num 
curto espaço temporal. Ainda temos a 
possibilidade de fazer algum acordo 
com um banco.

Naturalmente, para acompanhar este 
desenvolvimento estimamos recrutar 
cerca de 20 colaboradores (à data 
temos cerca de 30).  

Entrevistas aos operadores de mercado
Confiança Seguros

Os produtos que 
se estruturaram 
têm superado as 
expectativas de 
vendas. Temos 
caminhado no sentido 
de preparar soluções 
para os nossos 
segurados e para o 
mercado em geral.
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1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e de fundos de pensões 
enfrentam?

No nosso entendimento, existem 
diversos desafios que têm de ser 
enfrentados para que o sector evolua, 
dos quais destacamos os seguintes:
(i) Reforço das competências 

técnicas dos recursos humanos. 
Existe um reduzido número de 
pessoas qualificadas no mercado 
Angolano, face ao potencial de 
evolução do mesmo. Deve existir 
uma maior aposta na formação, 
não só ao nível técnico, como 
também comercial;

(ii) Sensibilização da sociedade para 
o papel dos seguros – reforçar 
a cultura de seguros. Fazer 
publicidade, no jornal ou na 
televisão, não é suficiente. É 
necessário chegar às pessoas 
e, neste processo, os canais de 
distribuição das seguradoras são 
muito relevantes. Nesta actividade 
temos de chegar às pessoas e às 
empresas; 

(iii) Criação de condições para 
desenvolver a componente da 
actividade seguradora ligada aos 
investimentos. As seguradoras 
são investidoras institucionais, 
dinamizam a economia e 
necessitam de ter boas soluções 
para investir, faz parte do negócio. 

(iv) Desenvolver uma cadeia de valor 
neste negócio. Estruturalmente 
existem diversas limitações que 
inviabilizam uma prestação 
de serviços de qualidade. 
Face à nossa experiência não 
defendemos modelos muito 
verticais (deter os diversos 
prestadores), acreditamos mais 
em soluções de mercado. 

2. Como se enquadra a seguradora/
sociedade gestora de fundos de 
pensões perante esses desafios? 
Quais as medidas planeadas?

Relativamente a competências, 
enfatizamos o processo de 
recrutamento e procuramos dar 
formação de forma constante aos 
nossos recursos humanos. Tentamos 
ter um mix de recursos na Companhia, 
entre colaboradores mais experientes e 
outros sem experiência. Pensamos que, 
desta forma, conseguimos um melhor 
equilíbrio e evolução dos mesmos.

Ao nível da sensibilização do mercado 
sobre a relevância deste sector, 
procuramos comunicar bem e de 
forma constante. Temos a nossa rede 
de parceiros de distribuição, a qual 
pensamos ser a melhor via para 
chegarmos às pessoas e empresas, e 
pretendemos expandi-la. Queremos 
chegar às províncias. 

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

A questão da iliteracia financeira 
na sociedade é um chavão, todos 
a referem, tal como a falta da 
cultura de seguros. Existe, de facto, 
na população uma necessidade 
grande de conhecimentos nesta 
área. Entendemos que a cultura de 
seguros em Angola pode ser reforçada 
mediante três vertentes: pela forma 
do seguro obrigatório, pela força de 
vendas/distribuição das seguradoras 
e pela colocação via operadores 
económicos, nomeadamente pelas 
empresas. 

Entrevistas aos operadores de mercado
Tranquilidade 

Artur Duarte 
Administrador

Tranquilidade
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Entrevistas aos operadores de mercado
Tranquilidade 

Não somos apologistas de criar 
inúmeros seguros obrigatórios, pois 
quantos mais existirem menor é a 
eficácia do seu controlo. Primeiro há 
que garantir que os seguros obrigatórios 
em vigor são efectivamente adquiridos 
pela população, e que, acima de tudo, 
“funcionem”. 

Existem depois outros seguros que 
poderiam ser obrigatórios em Angola e 
introduzidos gradualmente, como por 
exemplo, o seguro de responsabilidade 
civil para algumas actividades. Neste 
caso, um seguro de responsabilidade 
civil obrigatório vai promover a 
actividade, pois se existir um sistema 
de protecção ao segurado, este é 
salvaguardado e vai valorizar muito 
mais a sua seguradora.

As seguradoras, pela sua força de 
vendas, incutem a cultura dos seguros 
na população, pois comunicam e 
incentivam à aquisição dos seus 
produtos. A maioria dos contratos 
de seguro são proporcionados pela 
respectiva entidade patronal, tais 
como o seguro de saúde, o seguro 
de acidentes de trabalho, o seguro 
automóvel, etc. Parece-nos existir 
alguma folga económica para que 
o papel de sensibilização possa ser 
feito através das empresas. Esta 
disseminação pelas empresas faz com 
que as pessoas sintam as vantagens 
em ter um seguro e tenham maior 
apetência para se protegerem com 
outros produtos.

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Existem diversos desenvolvimentos 
legislativos/regulatórios que 
contribuirão, certamente, para um 
melhor desenvolvimento do sector. 
 

As seguradoras, pela sua força 
de vendas, incutem a cultura 
dos seguros na população, pois 
comunicam e incentivam à aquisição 
dos seus produtos. 
Parece-nos existir alguma folga 
económica para que o papel de 
sensibilização possa ser feito através 
das empresas.

Como referido anteriormente, deve ser 
assegurado o efectivo funcionamento 
do seguro obrigatório, o qual implicará 
uma fiscalização mais apertada de 
várias entidades. Para além dos 
seguros obrigatórios existentes, 
poderia ser criada a obrigatoriedade 
de outros seguros, a começar pelos 
aplicáveis ao sector empresarial. 

Entendemos que o governance das 
entidades é algo que carece de mais 
regulação. A ARSEG deve agir na 
preparação de mais regulamentação 
para áreas específicas, tais como, 
gestão de riscos, controlo interno, 
cobranças e, especialmente, nível de 
provisionamento.

Ao nível fiscal deve ser feito um 
trabalho de ajustamento da legislação 
existente à realidade dos sectores. 
Os benefícios fiscais são cruciais, 
sobretudo nos seguros sociais que 
visam a protecção dos trabalhadores 
e das suas famílias, tais como os 
seguros de vida e de saúde. Podem ser 
criados mecanismos de dedução dos 
valores incorridos nestes produtos, 
para efeitos de apuramento de 
matérias colectáveis. Neste campo 
o regulador tem um papel relevante 
para influenciar/apoiar as devidas 
entidades legisladoras.
Outras áreas relevantes a rever/criar 
que poderão dar um “empurrão” ao 
sector prendem-se com (i) o combate 
a possíveis práticas generalizadas 
e recorrentes de fronting, (ii) a 
apresentação/divulgação do Fundo 
Garantia Automóvel e (iii) a criação 
de uma plataforma de regularização 
de sinistros de indemnização directa 
ao segurado. Práticas que pensamos 
poderem ajudar a credibilizar o sector.

     
5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Durante 2015 a Companhia vai 
continuar o seu processo de expansão 
em forte parceria com os correctores 
e com a Banca, pretendemos também 
expandir para fora de Luanda, e 
garantir uma boa solidez financeira 
com crescimento ambicioso e de forma 
sustentada.

A Tranquilidade é “um corredor de 
fundo”, não queremos uma estratégia 
de curto prazo. Os accionistas da 
companhia têm objectivos graduais a 
vários anos. Queremos assegurar que os 
nossos clientes e parceiros de negócio 
têm um serviço de primeira qualidade.



ARSEG  |  PwC        41

1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e de fundos de pensões 
enfrentam?

Existem diversos desafios que têm de 
ser enfrentados, dos quais salientamos 
a necessidade de:

(i) Reforçar a cultura de seguros 
em Angola. Existe um fraco 
grau de conhecimento destes 
sectores pela população. Esta 
fraca cultura é traduzida na 
baixa taxa de penetração destes 
instrumentos. Tem de existir uma 
maior promoção desta actividade 
e clarificação dos seus benefícios. 

(ii) Acompanhar o crescimento que 
o sector está a registar. Este 
contexto obriga as seguradoras 
a estarem preparadas para dar 
resposta a novas solicitações e a 
prestarem um melhor serviço;

(iii) Captação de competências 
técnicas. Há pouca oferta de 
competências técnicas. O nível 
de conhecimentos em áreas 
específicas dos seguros é reduzido, 
necessita de ser reforçado; 

(iv) Desenvolver novos produtos, 
adaptados à realidade Angolana. 
Esta situação pode passar pela 
introdução de novos seguros 
obrigatórios, tal como, pela 
revisão/adaptação dos já 
existentes. Por exemplo, as 
necessidades podem não ser as 
mesmas em função da província 
em que se está.

Pensamos que este sector pode ser 
um motor para o desenvolvimento 
económico do país. A função social 
que as seguradoras desempenham, 
bem como o papel de investidores 
institucionais, torna-as muito 
relevantes para a sociedade.

2. Como se enquadra a seguradora/
sociedade gestora de fundos de 
pensões perante esses desafios? 
Quais as medidas planeadas?

A Protteja ainda está no início da sua 
actividade, pelo que algumas das 
ideias que temos ainda são planos 
futuros. Queremos trabalhar bem e 
contribuir para ultrapassar os desafios 
identificados. Por exemplo, destacamos 
a vertente inovadora na concepção 
de produtos que esperamos vir a ter, 
com a introdução do microseguro 
no mercado. Pretendemos, também, 
trabalhar os clientes de forma 
segmentada para conseguirmos 
responder melhor às suas necessidades 
e assegurar a sua fidelização.  

3. Uma das preocupações que 
existem nos sectores segurador e 
dos fundos de pensões, ao nível 
da sociedade civil, é a iliteracia 
financeira. Quais as medidas 
que considera pertinentes serem 
tomadas e o que está ao alcance 
dos operadores de mercado 
desenvolver?

A iliteracia financeira é um grande 
desafio que tem de ser superado pela 
nossa sociedade e para o qual será 
necessário ter o contributo de todos os 
operadores. No entanto, consideremos 
que a ARSEG tem aqui um papel 
muito importante, na passagem de 
uma mensagem forte para o mercado 
e “influenciar” outras entidades a 
agir concertadamente para o mesmo 
objectivo. 

Pensamos que este 
sector pode ser 
um motor para o 
desenvolvimento 
económico do país. 
A função social que 
as seguradoras 
desempenham, 
bem como o papel 
de investidores 
institucionais, torna-
as muito relevantes 
para a sociedade. 

Entrevistas aos operadores de mercado
PROTTEJA Seguros

PROTTEJA  Seguros

Agostinho Kapaia 
Presidente do Conselho 
de Administração
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Entrevistas aos operadores de mercado
PROTTEJA Seguros

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera?

Consideramos que existem 
desenvolvimentos relevantes a fazer 
para que o sector funcione melhor. 
Em traços gerais, pensamos que deve 
existir um ajustamento da legislação/
regulamentação do sector à realidade 
do país. Todos devem estar envolvidos 
neste processo, as seguradoras, 
regulador e outras instâncias. 

Tal como a legislação, também 
a supervisão deve ser reforçada, 
por forma a assegurar o adequado 
cumprimento da legislação. De forma 
mais urgente, é importante que se 
desencadeiem acções de fiscalização 
para as práticas associadas ao seguro 
automóvel e de acidentes de trabalho. 

Outras áreas que pensamos ser 
relevante abordar, prendem-se com 
algumas iniciativas que a ARSEG pode 
desencadear, tais como, (i) introduzir 
novos seguros obrigatórios no 
mercado, como por exemplo, o seguro 
de importação, (ii) rever o regime 
de co-seguro obrigatório em prática, 
(iii) criar a figura do provedor de 
seguros, por forma a existir um maior 
acompanhamento dos clientes, (iv) 
criar uma base de dados, de divulgação 
pública, que identificasse os clientes 
maus pagadores e (v) desencadear 
iniciativas formativas. 

Relativamente à criação de uma 
resseguradora nacional, consideramos 
que pode ser uma boa iniciativa, 
pois poderá contribuir para o 
desenvolvimento da economia 
Angolana. Evitará, certamente, a 
repatriação de capitais do nosso país. 

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

A Protteja é uma seguradora muito 
recente. Iniciámos a nossa actividade 
em 2014, com a introdução no 
mercado do seguro automóvel e 
viagem. O nosso objectivo é crescer/
arrancar com o negócio. Tencionamos 
em 2015 colocar no mercado mais 
três seguros, o de acidentes de 
trabalho, incêndio e outros danos 
e responsabilidade civil. Para 2017, 
introduziremos o seguro de transportes 
e riscos industriais. Naturalmente, 
associado a esta dinâmica iremos 
reforçar os nossos quadros com mais 
colaboradores e abrir pontos de venda. 
Queremos abrir a nossa primeira 
agência em 2015.

A Protteja é uma 
seguradora muito 
recente. Iniciámos 
a nossa actividade 
em 2014, com a 
introdução no 
mercado do seguro 
automóvel e viagem. 
Tencionamos em 2015 
colocar no mercado 
mais três seguros, 
o de acidentes de 
trabalho, incêndio 
e outros danos e 
responsabilidade civil.
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1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e dos fundos de pensões 
enfrentam?

Um dos grandes desafios do sector 
segurador Angolano consiste no 
combate à fraca cultura de seguros 
que existe, quer ao nível de entidades 
do Estado, quer de empresas e de 
particulares. 

Outra área que será bastante 
desafiante assenta na regulação e 
na legislação do sector. Se o Estado 
não ajudar a legislar, contribuindo 
para o reforço da cultura dos seguros, 
existirá sempre uma penetração 
muito baixa destes produtos. Porque 
a questão cultural em Angola só se 
deverá inverter quando o Estado optar 
por ter um papel mais interventivo. 
Esta questão relaciona-se também 
com a fiscalização necessária para 
assegurar o adequado funcionamento 
do mercado. Por exemplo, existem 
apenas 3 seguros obrigatórios no país, 
designadamente, aviação, acidentes de 
trabalho, automóvel, e na generalidade 
todos enfrentam uma grande 
resistência, pois ainda existem muitos 
casos que não têm o respectivo seguro.
 
Outro desafio, este aplicável a todos 
os operadores, é o combate à fraca 
literacia financeira existente, no que 
respeita ao sector dos seguros. Todos 
devem contribuir para fomentar esta 
actividade junto da população.

A obtenção das competências técnicas 
que o sector necessita é também algo a 
ser trabalhado. Existem muito poucos 
recursos especializados. Claramente, a 
formação técnica e o desenvolvimento 
de mecanismos para reconhecer, 
desenvolver e reter talentos são 
necessários criar.

Entrevistas aos operadores de mercado
Bonws Seguros

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

Dado que a Bonws é uma companhia 
muito recente as iniciativas que 
perspectivamos fazer ainda não são 
mais do que planos. No entanto, 
entendemos que iremos dar o nosso 
contributo para ultrapassar alguns dos 
desafios que identificámos acima. 

Consideramos da maior importância 
a função que desempenhamos na 
sociedade, pelo que a responsabilidade 
social é um dos assuntos a que daremos 
a maior atenção. Temos obrigações e 
direitos com clientes, Estado, parceiros 
de negócio, e a todos devemos a melhor 
conduta. Queremos ser conhecidos 
por prestar um serviço de excelência, 
nomeadamente, no que respeita à 
gestão de sinistros, pois será crucial 
para trazer reputação à companhia. 
Fomentaremos a divulgação de 
informação, quer pela publicitação nos 
média, quer pela sensibilização junto 
da sociedade por outros meios, sobre 
a actividade seguradora, higiene e 
segurança no trabalho.

Naturalmente, daremos a maior 
incidência possível à formação de 
competências técnicas, pois é algo que 
o mercado está muito carente. Aliás, 
queremos destacar que pretendemos 
criar uma fundação que, de entre 
diversos objectivos, terá a componente 
da formação nas suas prioridades.

Queremos ser 
conhecidos por 
prestar um serviço 
de excelência, 
nomeadamente, no 
que respeita à gestão 
de sinistros, pois 
será crucial para 
trazer reputação à 
companhia.

Bonws Seguros

Mário Horta
Presidente do Conselho  
de Administração
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A ARSEG deve ter neste campo também 
responsabilidades. A publicitação, 
a realização de formações técnicas, 
colóquios/fórums/seminários são todas 
iniciativas bem-vindas. Adicionalmente, 
queremos destacar que existe uma 
associação do sector, a ASAN, a 
qual deveria também combater este 
problema social. No entanto, parece-nos 
que tem tido um papel residual, o qual 
deveria ser revisto. 

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Conforme já referido, um dos maiores 
desafios assenta na adequada 
regulação e legislação do sector 
segurador e dos fundos de pensões. 
Se o Estado não ajudar neste processo 
e assegurar o seu cumprimento, 
contribuindo para o reforço da cultura 
de seguros, existirá sempre uma 
penetração muito baixa. A mudança 
cultural, em Angola, só irá ocorrer 
quando o Estado intervir.

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

Como referido anteriormente, 
um grande desafio que existe, 
relativamente aos mercados dos 
seguros e dos fundos de pensões, 
prende-se com o combate à fraca 
literacia financeira existente. 
Entendemos que todos devem 
contribuir para fomentar e instruir a 
população sobre estas matérias.
Para atender ao ainda baixo nível 
de formação existente em Angola e 
ao pouco conhecimento que existe 
destes sectores, a Bonws está a 
desenvolver um projecto relacionado 
com a criação de uma Fundação que 
pretende dar formação especializada 
na área de seguros. Esta área técnica 
está ainda bastante fragilizada, por 
isso apostar em cursos de formação 
mais económicos, bem como auxiliar 
no financiamento dos mesmos será 
uma mais-valia que se insere na 
responsabilidade social da seguradora.

A título ilustrativo de como as coisas 
estão a evoluir, uma tendência que se 
tem vindo a verificar reside no facto 
de as pessoas já começarem a negociar 
o seu pacote salarial incluindo um 
seguro de saúde, visto já sentirem a 
necessidade de adquirir este serviço 
e também devido a uma maior 
sensibilidade para esta questão. Devido 
a essa procura e necessidade, o seguro 
de saúde tem sido introduzido no 
mercado pelas seguradoras.

Entrevistas aos operadores de mercado
Bonws Seguros
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Entrevistas aos operadores de mercado
Bonws Seguros

Um dos maiores 
desafios assenta na 
adequada regulação 
e legislação do sector 
segurador e dos fundos 
de pensões. A mudança 
cultural, em Angola, 
só irá ocorrer quando 
o Estado intervir. 
(...) é necessário 
também legislar em 
conformidade.

Entendemos que existem seguros 
que poderiam tornar-se obrigatórios, 
como os seguros de transporte de 
mercadorias e seguros associados à 
habitação. Naturalmente é necessário 
também legislar em conformidade. 
Outra situação que nos preocupa 
prende-se com os preços praticados 
dos seguros por diversas seguradoras, 
estamos, nalguns casos perante 
situações de dumping. Tem de ser 
combatido, quer por legislação, quer 
por supervisão. 

Esperamos também que se legisle 
de forma favorável a Angola no 
pagamento dos seguros associados à 
importação de bens e mercadorias. 
Todos esses seguros são efectuados 
no exterior o que origina a saída de 
divisas, prejudicando o nosso mercado 
segurador.

Relativamente à parte regulatória 
da actividade petrolífera, pensamos 
que a liberalização desse sector seria 
bastante importante para o mercado. 
Sabemos que o petróleo tem uma 
importância relevante na economia do 
país, como tal também este sector pode 
ser muito influenciado. Pensamos ser 
natural que as seguradoras queiram 
assumir um posicionamento neste 
campo, sendo, para tal, necessário um 
regulador forte e activo na regulação 
desta área. Se o Estado liberalizar 
o mercado, irá permitir uma maior 
retenção de divisas no país, o que se 
revelará vantajoso para a economia. 

No entanto, trata-se de um sector 
muito específico e exigente o que 
obrigará a que as seguradoras estejam 
muito bem preparadas. 



Entrevistas aos operadores de mercado
Bonws Seguros
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O sector petrolífero tem actividades 
offshore avaliadas em milhões. É mais 
fácil avaliar o risco de um seguro 
de acidente trabalho, automóvel, 
habitação, do que avaliar o risco de um 
sinistro que ocorra numa plataforma 
petrolífera ou de um acidente de 
trabalho em alto mar. Pensamos que 
existem em Angola poucas seguradoras 
capazes de assumir estes riscos.

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Para 2015 ambicionamos ser 
reconhecidos como uma entidade 
que presta um serviço de qualidade/
excelência, se possível, sermos líderes na 
qualidade e grau de satisfação do cliente. 
Mediante isto, o cliente estará disposto 
a pagar uma quantia mais elevada pelo 
serviço adquirido. Este tem consciência 
que irá ter um bom atendimento e que 
terá uma boa resposta. 

Nesta fase inicial da actividade 
queremos focalizar, essencialmente, no 
sector empresarial. Não temos como 
prioridade imediata a massificação 
dos seguros. Vamos diferenciarmo-nos 
pelo serviço e satisfação dos clientes.

Queremos trabalhar para ser uma 
entidade de referência. A estratégia 
da Bonws assenta numa focalização 
no serviço que visa dar aos clientes, 
conferindo a estes uma imagem de 
estatuto, constituindo esta actuação 
um factor de diferenciação para as 
restantes seguradoras.

A Bonws disponibiliza produtos 
que contemplam as mais variadas 
áreas de cobertura e de capitais, 
designadamente, seguros de saúde, 
acidentes de trabalho, acidentes 
pessoais, responsabilidade civil, 
mercadorias transportadas, seguros 
patrimoniais, automóvel e viagem. Em 
2015, complementaremos a nossa oferta 
com alguns produtos do Ramo “Vida”.

A Bonws disponibiliza 
produtos que 
contemplam as 
mais variadas 
áreas de cobertura 
e de capitais, 
designadamente, 
seguros de saúde, 
acidentes de trabalho, 
acidentes pessoais, 
responsabilidade 
civil, mercadorias 
transportadas, 
seguros patrimoniais, 
automóvel e viagem.
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Entrevistas aos operadores de mercado
BIC Seguros

1. Actualmente quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e de fundos de pensões 
enfrentam?

Os desafios que os sectores segurador 
e de fundos de pensões enfrentam 
prendem-se com diversas áreas, 
algumas estruturais, das quais 
destacamos as seguintes: 

(i) Amadurecimento destes sectores. 
Apesar de nos últimos três anos 
se ter assistido a um aumento 
significativo de seguradoras, 
ainda se tratam de sectores 
emergentes, especialmente 
quando comparados com outras 
economias e, de um ponto de vista 
interno, com outros sectores de 
actividade (por exemplo, banca); 

 
(ii) Melhorar o grau de conhecimento 

destes sectores por parte dos 
clientes. Existe uma fraca 
cultura de seguros. Esta falta 
de conhecimento é espelhada 
pela taxa de penetração ainda 
muito baixa destes instrumentos 
em Angola. Apesar de existirem 
já seguros obrigatórios em 
Angola, de acidentes de trabalho 
e o automóvel (obrigatório há 
cerca de dois anos), a taxa de 
penetração é ainda baixa, sendo 
inferior a 1% do PIB, o que revela 
a necessidade premente de 
reforçar o conhecimento deste 
tipo de serviços/produtos;

(iii) Ultrapassar as carências de 
formação existentes. A oferta 
de competências técnicas é 
ainda muito insuficiente. É um 
mercado pouco maduro que 
ainda não tem pessoas preparadas 
com as competências técnicas 
necessárias. O nível médio 
de conhecimentos em áreas 
específicas, tais como, a gestão 
de riscos, ciências actuariais, 
gestão de sinistros, entre outras, 
necessita de ser reforçado; 

(iv) Desenvolvimento de novos 
produtos, adaptados à realidade 
Angolana. Esta situação poderia 
passar pela introdução de 
novos seguros obrigatórios, tais 
como, multirriscos habitação, 
viagem/importação, ligados 
ao ramo vida e outros. Alguns 
dos produtos a desenvolver, tais 
como os Fundos de Pensões, 
ainda de fraca divulgação/
aceitação, estão dependentes, 
para um bom desenvolvimento, 
de algumas alterações ao nível da 
regulação e do desenvolvimento 
económico do país (por exemplo, 
dinamização de um mercado de 
capitais). Tendo em conta a fraca 
cultura de seguros existente, 
torna-se evidente que quando se 
evoca um tema como o dos fundos 
de pensões, que têm um carácter 
facultativo e são vocacionados 
para a poupança, é necessário que 
exista uma maior sensibilização 
pela sociedade;

(v) Aposta na diversificação dos 
canais de distribuição, pois existe 
uma focalização grande nos 
meios tradicionais. Um cenário de 
diversificação pode constituir um 
novo meio de chegar à população 
e com maior profundidade 
às províncias, uma vez que 
os operadores se concentram 
maioritariamente em Luanda;

(vi) Intensificar as boas práticas de 
supervisão e regulamentação 
do sector. Com a criação da 
ARSEG, julgamos estarem 
reunidas as condições para este 
desenvolvimento;

Com a criação da 
ARSEG, julgamos 
estarem reunidas 
as condições para 
o desenvolvimento 
destes sectores.

BIC Seguros

Fátima Monteiro
Presidente da Comissão Executiva
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A credibilidade no 
sector segurador é 
muito importante para 
conquistar a confiança 
do cliente.

(vii) Contribuir para a melhoria 
da reputação dos operadores 
de mercado. Associado a uma 
regulamentação/supervisão mais 
forte e a um amadurecimento 
do mercado deverão subsistir 
as entidades melhores e mais 
credíveis. A credibilidade 
do sector segurador é muito 
importante para conquistar a 
confiança do cliente.

No que respeita, especificamente, 
ao sector de Fundos de Pensões, 
entendemos destacar ainda a 
importância da sensibilização da 
sociedade para a importância da 
poupança (fomentar uma cultura de 
poupança) e melhoria necessária ao 
nível da oferta de produtos e níveis 
de rentabilidade. Por último, também 
nesta área existem competências 
técnicas específicas que necessitam  
de ser reforçadas.

2. Como se enquadra a seguradora 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

Entendemos que a BIC Seguros tem a 
sua resposta aos diversos desafios que 
os sectores atravessam. 

A BIC Seguros está presente em 
Angola através de 220 agências, o 
que irá permitir reforçar/melhorar 
significativamente a cultura de seguros 
existente, pois existirá uma maior 
proximidade com toda a população 
Angolana. Consequentemente, 
também o aumento da taxa de 
penetração aumentará. 

Um dos objectivos estratégicos desta 
Seguradora é apresentar uma oferta 
de produtos adequada à população, 
através da uma análise cuidada e 
segmentada do mercado, ao nível dos 
clientes existentes e potenciais. Por 
exemplo, o ramo vida que não tem 
grande expressão na generalidade 
da indústria, para a BIC Seguros já 
representa cerca de 80% da produção, 
resultando de sinergias com o banco. 

Estamos empenhados em 
incutir/criar uma cultura de 
poupança, nomeadamente dar a 
conhecer à população produtos 
complementares às pensões de 
reforma.

Prevemos incluir canais de 
distribuição alternativos aos 
tradicionais, apostando para 
além do canal bancário (Banca 
Seguros) em outros canais de 
distribuição, tais como, associar a 
venda de seguros a concessionários 
automóveis e agências de viagem, 
por exemplo. 

Outra aposta estratégica da 
Seguradora é na formação e 
gestão de carreiras dos seus 
colaborares, tendo por objectivo 
não só a retenção de talentos, como 
também o seu desenvolvimento. 
Procuraremos dar formação on job 
aos nossos quadros nacionais, para 
que essas competências adquiridas 
sejam posteriormente disseminadas 
internamente.

Entendemos, também, que a BIC 
Seguros apresenta um modelo de 
governação adaptado à realidade 
e necessidades locais, bem como 
para dar resposta às exigências 
regulamentares. Aproveitamos para 
referir que recentemente foi feito 
um investimento avultado pela 
Seguradora nos seus sistemas de 
informação, estando este avaliado 
num valor muito significativo. 

Neste momento, cerca de 80% 
dos balcões do banco já tem uma 
plataforma ligada de emissão 
descentralizada de produtos de 
seguro. 
Esta situação mostra o compromisso 
que queremos ter na indústria.

Entrevistas aos operadores de mercado
BIC Seguros
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3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e de fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores  
de mercado desenvolver?

A iliteracia financeira continua a ser 
um problema presente em Angola, o 
qual tem de ser resolvido através de 
campanhas de sensibilização dirigidas 
à população pelas diversas instituições. 
Neste campo a ARSEG tem um papel 
fulcral.

Para resolver a iliteracia financeira,  
a BIC Seguros tem procurado fazê- 
-lo através de iniciativas específicas, 
tais como pela disponibilização de 
folhetos explicativos ou campanhas 
de comunicação (seminários e 
formação), por todos os seus canais 
de distribuição. Neste momento, 
entendemos que é necessário 
desenvolver a comunicação interna 
para à posteriori se pensar na 
comunicação externa. Ou seja, é 
crucial comunicar internamente e 
dar a conhecer a todos os parceiros 
e colaboradores qual a mensagem 
que deve ser transmitida ao potencial 
cliente. A diversificação dos canais de 
distribuição permite que a mensagem 
seja transmitida a um maior número de 
pessoas, permitindo reduzir o nível de 
iliteracia da população.

As acções de supervisão poderão 
ter aqui um papel relevante, 
nomeadamente nos seguros 
obrigatórios, pois para além de 
assegurarem o cumprimento adequado 
das práticas podem desempenhar um 
papel pedagógico. Podem ser feitas 
iniciativas junto das empresas e outras 
instituições sobre a importância/papel 
dos seguros na sociedade.  
Por exemplo, têm existido diversas 
acções por parte da polícia nacional 
em colaboração com a própria ARSEG 
relativamente aos seguros automóveis. 
Contudo, a circulação de automóveis 
sem seguro é um fenómeno ainda 
muito frequente.  

Deverá haver uma maior colaboração 
com a ARSEG. Também a inspecção 
geral de trabalho pode dar o seu 
contributo, nomeadamente ao nível do 
seguro de acidentes de trabalho, pois 
nem sempre as empresas cumprem 
com o exigido ao nível da segurança do 
trabalho.

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Mais uma vez, entendemos que a 
ARSEG tem aqui um papel fulcral. 
Não só actuando no que depende de 
si, como também agindo como uma 
fonte de pressão e dinamização junto 
de outras entidades reguladoras 
(nomeadamente ao nível fiscal). 
O regulador deverá actualizar 
e adequar a legislação ligada à 
actividade seguradora à realidade 
que Angola atravessa. Exemplos 
disso são as tarifas associadas aos 
seguros obrigatórios e as tábuas de 
mortalidade em vigor, as quais estão 
desajustadas. 

Entrevistas aos operadores de mercado
BIC Seguros

A iliteracia financeira 
continua a ser um 
problema presente 
em Angola, o qual 
tem de ser resolvido 
através de campanhas 
de sensibilização 
dirigidas à população 
pelas diversas 
instituições. Neste 
campo a ARSEG tem 
um papel fulcral.(...) 
a BIC Seguros tem 
procurado fazê- 
-lo através de 
iniciativas específicas.

80%  
80% dos balcões do banco já 
tem uma plataforma ligada de 
emissão descentralizada de 
produtos de seguro. 
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Também o sector dos fundos de 
pensões necessita de legislação 
específica. Na generalidade e dada a 
sua natureza, os fundos de pensões 
estão associados aos mercados de 
capitais. Actualmente em Angola 
ainda não há um mercado activo, 
sendo muito difícil desenhar produtos 
de cariz financeiro atractivos. A 
componente regulatória (incluído 
a fiscal) poderia contribuir para 
aumentar a respectiva atractividade. 

Outro aspecto a destacar prende-
se, não com a criação/alteração 
de regulamentação, mas sim com 
a garantia da sua aplicabilidade. 
Tem que existir uma mão forte 
para credibilizar o sector. É muito 
importante que o regulador actue, 
por forma a assegurar que todos os 
operadores estão em cumprimento, 
bem como deverá atestar da respectiva 
solidez financeira. Esta actuação 
credibilizará o sector.  

5. Quais os objectivos da seguradora 
para o próximo exercício de 2015?

Por norma, o mercado da banca e o 
mercado segurador assemelham-se 
em termos de evolução. O mercado 
da banca teve nos últimos 10 anos 
um boom, sendo hoje um mercado 
com uma dimensão mais significativa 
que o segurador. A BIC Seguros 
pretende trazer algo de inovador 
para o mercado, contribuindo para a 
aceleração do seu desenvolvimento 
e crescimento, bem como reforçar/
desenvolver a cultura de seguros 
existente.

Em 9 anos de existência, o banco 
atingiu em Angola uma quota de 
mercado considerável, sendo o 
quarto maior banco em Angola em 
termos privados. O projecto relativo 
à seguradora tem a mesma ambição, 
assumir um padrão de excelência e a 
liderança no sector segurador, no que 
respeita à Banca Seguros. Em termos 
de posicionamento, irá existir uma 
grande aposta no ramo vida. 
Não nos pretendemos posicionar 
no mercado tendo por base o preço. 

Queremos praticar preços justos 
e adequados ao risco assumido. 
Posicionar-nos-emos no serviço a 
prestar, com respostas rápidas e 
de excelência essencialmente na 
regularização de sinistros. É crucial dar 
respostas eficazes aos clientes. Somos 
também uma seguradora que quer 
estar no país e não apenas focalizada 
em Luanda. 

Um dos objectivos principais é também 
formar pessoas de raiz e se possível 
nacionais. Em termos do grupo, 99% 
são nacionais. 

Por fim, 2015 será o ano efectivo de 
lançamento da Seguradora. A BIC 
Seguros já comercializa todos os 
seguros do Ramo Não Vida, estando 
em falta o produto de saúde, o qual 
será também lançado em 2015. 
No Ramo Vida, para já, apenas a 
componente risco está em exploração. 
Não está ainda perspectivada 
a comercialização de produtos 
financeiros, assim como de Fundos  
de pensões.

Entrevistas aos operadores de mercado
BIC Seguros

O projecto relativo 
à seguradora tem 
a mesma ambição, 
assumir um padrão 
de excelência e a 
liderança no sector 
segurador(...).  
Não nos pretendemos 
posicionar no mercado 
tendo por base o 
preço. Queremos 
praticar preços 
justos e adequados 
ao risco assumido. 
Somos também uma 
seguradora que quer 
estar no país e não 
apenas focalizada em 
Luanda.
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1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e de fundos de pensões 
enfrentam?

O sector dos fundos de pensões é uma 
área muito específica, pouco conhecida 
e ainda de dimensão reduzida. 
Existem diversos desafios a enfrentar 
e cabe aos diversos operadores deste 
mercado contribuir para que o sector 
se desenvolva. Assim, destacamos 
a necessidade de (i) sensibilizar a 
sociedade para a importância de 
poupar, ou seja, de cultivar o hábito de 
poupança, (ii) actualizar a legislação 
vigente, (iii) disponibilizar informação 
sectorial completa e tempestiva e 
(iv) captar, formar e reter recursos 
humanos com capacidades técnicas 
nesta área (ex. actuários, informáticos 
e gestores de investimentos). 

Apesar de se tratar de um sector, ainda, 
de pequena dimensão, pensamos, 
mesmo assim, que se podem lançar 
as bases para a criação de uma 
associação que defenda os interesses 
das sociedades que gerem fundos 
de pensões. A ASAN não responde 
pelas sociedades gestoras de fundos 
de pensões, o que torna premente a 
criação de uma entidade que defenda 
o sector.  

Entrevistas aos operadores de mercado
Fénix 

2. Como se enquadra a sociedade 
gestora de fundos de pensões 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

A Fénix-Pensões, SA tem contribuído 
para ultrapassar alguns dos 
desafios identificados. Ao nível da 
sensibilização do mercado para a 
relevância deste sector, pensamos 
estar continuamente a trabalhar para 
que esta indústria seja conhecida. 
Temos feito diversas apresentações 
sobre estes temas a clientes em 
carteira e a potenciais. Preparamos 
pareceres técnicos sobre estas matérias 
para diversas entidades. Também 
já realizámos diversas palestras em 
instituições escolares, aqui de uma 
forma pedagógica, para criar nos mais 
novos a sensibilidade do que é poupar. 
Ao nível do relato financeiro temos 
trabalhado para garantir e cumprir 
com uma boa e atempada prestação de 
informação financeira. Contribuímos 
activamente para o desenvolvimento 
dos nossos colaboradores, através 
da realização de programas de 
crescimento que abrange desde a 
formação “on job” até à formação 
académica. 

O sector dos 
fundos de pensões 
é uma área muito 
específica, pouco 
conhecida e ainda de 
dimensão reduzida. 
A Fénix-Pensões, 
SA tem contribuído 
para ultrapassar 
alguns dos desafios 
identificados. 

João de Almeida Neto
Director Geral

Fénix 

Sociedades 
Gestoras  
de Fundos  
de Pensões 
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3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que considera 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

A iliteracia financeira é uma questão 
bem presente na realidade Angolana, 
assim como a fraca cultura de 
poupança. Para solucionar esta 
questão, pensamos que temos todos 
de equacioná-la profundamente e 
contribuir para que haja mudanças 
estruturais na sociedade. Sugerimos 
que se comece pela educação, com a 
introdução de disciplinas curriculares 
nas escolas que abordem a temática 
dos seguros/fundos de pensões e, 
acima de tudo, que vise incutir uma 
cultura de poupança nos mais novos. 
A educação financeira deve ser feita 
desde o início. Para além da educação, 
a promoção de outras actividades 
deve ser tida em consideração, que 
se traduziriam na realização de 
seminários, fóruns, palestras sobre os 
fundos de pensões, entre outras.

Entrevistas aos operadores de mercado
Fénix

A população tem de perceber que 
a tendência futura, ao nível da 
reforma, é a de que, cada vez mais, 
existirão menos trabalhadores activos 
para pagar a reforma a um número 
crescente de pensionistas. Esta 
situação deve preocupar as pessoas, 
pois terá implicação na sua reforma e 
na necessidade de poupar desde cedo.

4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera? 

Os fundos de pensões são motores 
de alavancagem/crescimento da 
economia. Como tal, quanto maior 
o desenvolvimento dos fundos de 
pensões maior o desenvolvimento 
da economia. Desta forma, 
consideramos que deve ser feito 
um trabalho profundo ao nível 
legislativo/regulatório que permita um 
ajustamento do que existe à realidade 
que vivemos. A ARSEG tem aqui um 
papel relevante, não só de criação de 
regulamentação, como também, na 
influência a exercer perante outras 
instituições, nomeadamente, no que 
respeita à fiscalidade.  

A componente fiscal deveria ser 
adaptada, por forma, não só a tornar 
mais atractivo o investimento neste 
tipo de produtos, como também, a 
torná-los mais rentáveis. As mudanças 
fiscais podem ser importantes para 
reforçar a cultura de poupança. Por 
exemplo, ao nível da rendibilidade dos 
fundos, o Imposto sobre a Aplicação de 
Capitais traz muitas penalizações. Não 
está ajustado a esta realidade.

A população tem de perceber 
que a tendência futura, ao 
nível da reforma, é a de que, 
cada vez mais, existirão 
menos trabalhadores activos 
para pagar a reforma a 
um número crescente de 
pensionistas. Quanto maior 
o desenvolvimento dos 
fundos de pensões maior 
o desenvolvimento da 
economia.
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Outra área bastante relevante, que tem 
de ser revista pelo regulador, respeita 
aos investimentos feitos pelos fundos 
de pensões. Os limites de diversificação 
prudenciais estão desajustados, não 
somente à realidade do país, como na 
sua composição percentual. Apesar 
de induzirem para que haja uma 
gestão prudente, torna-se impraticável 
assegurar os limites impostos.

Deve existir uma adequação da 
legislação, no que respeita aos 
mecanismos de governo destas 
sociedades. Funções, tais como, 
auditoria interna, compliance, 
gestão de riscos, dentre outras, são 
relevantes neste sector. Portanto, o 
conceito de “corporate governance” 
deve ser equacionado para se aferir a 
oportunidade da sua execução.
A transferência de fundos de pensões, 
ao nível da respectiva gestão, é algo 
que tem de ser revisto. É um processo 
bastante moroso e burocrático, o que o 
torna, muitas vezes, penalizador para 
as diversas entidades envolvidas. 
 
Consideramos que a mecânica de 
cálculo das contribuições para o 
regulador tem de ser revista. Não 
nos parece fazer sentido contribuir 
com base em taxas fixas, iguais para 
todos. Deve ser tido em consideração o 
volume dos activos sob gestão e aplicar 
uma taxa que progressivamente seja 
reduzida à medida que este volume/
valor cresça.

Por último, consideramos que a criação 
de uma associação dos participantes 
em fundos de pensões é uma questão a 
ser ponderada. Pensamos que poderá 
ter mais força do que simplesmente 
criar a figura de um provedor. A 
associação pode vir a ter um papel 
mais importante na defesa dos clientes 
e na promoção do conhecimento. 

Por último, 
consideramos que 
a criação de uma 
associação dos 
participantes em 
fundos de pensões 
é uma questão a 
ser ponderada. A 
associação pode 
vir a ter um papel 
mais importante na 
defesa dos clientes 
e na promoção do 
conhecimento. 

Entrevistas aos operadores de mercado
Fénix 

5. Quais os objectivos da sociedade 
gestora de fundos de pensões para o 
próximo exercício de 2015?

Relativamente aos objectivos 
para 2015, queremos continuar a 
contribuir para a sensibilização sobre 
a importância de poupar e destes 
instrumentos de poupança, na reforma 
das pessoas. Queremos sensibilizar as 
camadas jovens, junto das escolas, e 
o público em geral por outros meios 
de divulgação, tais como, a rádio, a 
televisão e a imprensa. 

Pretendemos, ainda, aumentar o 
número de fundos de pensões sob 
gestão, o número de participantes e 
melhorar a respectiva gestão, quer a 
partir de soluções informáticas mais 
modernas, quer através da formação 
dos nossos técnicos. 

Procuraremos melhorar a nossa 
visibilidade no mercado, continuando 
a responder da melhor forma a todos 
os nossos stakeholders e a gerir, cada 
vez melhor, o negócio.



54      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

2. Como se enquadra a sociedade 
gestora de fundos de pensões 
perante esses desafios? Quais as 
medidas planeadas?

A BESAACTIF tem contribuído 
para a promoção desta actividade, 
procurando cultivar uma cultura de 
poupança na sociedade.  
Com bastante regularidade 
efectuamos apresentações a clientes 
e para o mercado, em geral, sobre 
esta temática. Consideramos ser 
crucial apostar em comunicação, 
apresentações e publicidade, 
sobretudo no jornal de Angola. 
Ao nível do reforço de competências 
técnicas, a sociedade fomenta a 
realização de formações regulares  
para os seus recursos.

3. Uma das preocupações que existe 
nos sectores segurador e dos fundos 
de pensões, ao nível da sociedade 
civil, é a iliteracia financeira. 
Quais as medidas que consideram 
pertinentes serem tomadas e o que 
está ao alcance dos operadores de 
mercado desenvolver?

Em parte esta resposta está dada nas 
questões anteriores. Pensamos que deve 
existir uma acção concertada entre os 
diversos operadores para a divulgação 
à sociedade da importância de poupar e 
desta actividade específica. 

Entendemos que esta sensibilização à 
sociedade deve ser gradual e, por fim, 
estender-se a todos. Ou seja, pode ter 
um efeito mais efectivo começando 
pelas empresas e só, posteriormente, 
chegar aos particulares. 
No entanto, para as empresas 
“aderirem” não só à ideia, mas que 
a apliquem, a promoção terá de ser 
combinada com outros factores, 
como por exemplo, atractivos ao 
nível fiscal. Desta forma, alcançando 
efeitos positivos ao nível empresarial, 
mais facilmente chegaremos aos 
particulares.

Entrevistas aos operadores de mercado
BESAACTIF

1. Actualmente, quais são os 
principais desafios que os sectores 
segurador e de fundos de pensões 
enfrentam?

Existem diversos desafios a enfrentar 
para que o sector dos fundos de 
pensões possa evoluir positivamente. 
Actualmente, o maior desafio 
que o sector enfrenta consiste na 
sensibilização da população Angolana 
para a necessidade de criar uma 
cultura de poupança. A realidade local 
é muito difícil, pois a população está 
direccionada para obter rendimentos 
imediatos e fazer investimentos a 
curto prazo. Esta abordagem não se 
coaduna com o espírito dos fundos de 
pensões. Estes são produtos de longo 
prazo, pelo que a sua comercialização 
torna-se muito difícil. No entanto, 
entendemos que é um desafio a ser 
abraçado por todos os operadores, 
para que se consigam alcançar os 
resultados desejados.

A necessidade de recursos humanos 
qualificados é muito grande. Urge 
a necessidade de reforço nas áreas 
técnicas, tais como, a gestão de riscos, 
actuariado, gestão de investimentos, 
entre outras. 

Outro desafio prende-se com a 
comunicação às pessoas e às empresas, 
de como chegar, da melhor forma, aos 
clientes. É fundamental transmitir-se 
às pessoas e às empresas a utilidade e 
os benefícios dos seguros e dos fundos 
de pensões, quais as suas condições de 
reembolso e atraí-las para aderirem 
aos mesmos. Poderia ser interessante 
“desafiar” as empresas a criar 
mecanismos de protecção, para efeitos 
de reforma, dos seus trabalhadores 
– os fundos de pensões poderiam ser 
uma solução.

O maior desafio 
que o sector 
enfrenta consiste na 
sensibilização da 
população Angolana 
para a necessidade 
de criar uma cultura 
de poupança. 
A BESAACTIF 
tem contribuído 
para a promoção 
desta actividade, 
procurando cultivar 
uma cultura de 
poupança na 
sociedade.

Nuno Moura Coutinho 
Administrador

BESAACTIF
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4. Estando a operar numa actividade 
que tendencialmente é bastante 
regulada, quais os desenvolvimentos 
ao nível regulatório que considera 
relevantes existirem, no curto prazo, 
que permitam contribuir para um 
melhor desenvolvimento do sector 
em que opera?

Na generalidade, consideramos que 
a legislação/regulação associada 
aos fundos de pensões deve ser 
actualizada/revista para responder às 
necessidades e realidade de Angola. 
A legislação em vigor encontra-se 
a ser revista, no entanto, tem sido 
um processo lento. Naturalmente, 
independentemente de uma acção 
concertada, o regulador desempenha 
aqui um papel preponderante. Não 
só com regulação própria, como 
agente influenciador junto de outras 
entidades.

Uma das áreas que consideramos 
mais pertinente rever prende-se 
com as disposições associadas aos 
investimentos, designadamente, 
no que respeita a políticas e regras 
de diversificação prudencial. 
Enquadrando a realidade com o que 
é requerido pela regulamentação em 
vigor, é muito difícil a uma sociedade 
estar em conformidade. Quando existir 
a abertura do mercado de capitais, 
tal como está prevista, poderemos ter 
desenvolvimentos nesta matéria.

Outra área que carece de ajustamento 
trata-se do regime fiscal existente em 
torno dos fundos de pensões. Como 
referido anteriormente, sem existirem 
alguns benefícios ou uma legislação 
mais favorável adaptada a este sector, 
dificilmente o mercado aderirá a estes 
conceitos. 

Mais uma vez, ligando com o 
mencionado acima, pode ser iniciado 
ao nível empresarial, por exemplo, 
no que toca a contribuições, e depois 
chegar aos particulares. 

Consideramos ser 
crucial apostar 
em comunicação, 
apresentações 
e publicidade, 
sobretudo no 
jornal de Angola.  
Queremos continuar 
a assegurar a 
qualidade dos 
serviços prestados e, 
se possível, melhorar, 
bem como, aliarmos 
um bom desempenho 
no negócio. 

Temos focado a vertente fiscal como 
o elemento mobilizador do mercado 
para aderir aos fundos de pensões, 
mas devem existir outras vertentes 
e, também aqui, a ARSEG deve 
desencadear iniciativas. Tomando 
como exemplo o caso de Portugal, 
os benefícios fiscais foram bastante 
positivos. No entanto, assim que 
começou a crise financeira, as pessoas 
deixaram de aderir aos fundos de 
pensões. Trata-se de uma situação em 
que os benefícios fiscais não foram um 
factor suficientemente apelativo para 
conduzir as pessoas à subscrição de 
fundos de pensões. 

Outros dois aspectos que entendemos 
ser relevante revisitar prendem-se com 
(i) o regime em vigor das contribuições, 
o qual deveria ser simplificado e mais 
transparente e (ii) o processo de 
transferência de fundos de pensões 
entre gestoras, pois trata-se de um 
processo muito burocrático, com muitas 
entidades envolvidas, e lento.

Por último, apesar de ser um mercado 
bastante pequeno, mas que está a 
crescer, parece-nos fazer sentido a 
criação de uma associação que defenda 
o sector. 

5. Quais os objectivos da sociedade 
gestora de fundos de pensões para  
o próximo exercício de 2015?

Em traços gerais, 2015 será um ano 
de continuidade e consolidação do 
que temos vindo a fazer. Queremos 
continuar a assegurar a qualidade 
dos serviços prestados e, se possível, 
melhorar, bem como, aliarmos um 
bom desempenho no negócio. 

Entrevistas aos operadores de mercado
BESAACTIF
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Desafios e oportunidades 
do mercado segurador  
e de fundos de pensões 

em Angola

5 A Agência Angolana de Regulação e 
Supervisão de Seguros, criada à luz 
do Decreto Presidencial n.º 141/13, 
de 27 de Setembro, o qual aprova o 
seu Estatuto Orgânico, é o órgão a 
quem compete regular, supervisionar 
e fiscalizar o funcionamento do 
mercado de seguros e de fundos 
de pensões, bem como controlar 
o desenvolvimento do mercado e 
manter uma disciplina concorrencial 
mais equilibrada entre as entidades 
supervisionadas.

O mercado Angolano de seguros e 
de fundos de pensões, é um sector 
da economia nacional em franco 
crescimento, potencialmente forte e 
aberto a grandes investimentos, com 
a existência de um vasto mercado por 
explorar, sustentado por uma baixa 
taxa de densidade dos seguros e dos 
fundos de pensões, assim como uma 
baixa taxa de penetração.

É intenção do Órgão Regulador que 
haja maior interacção entre os vários 
operadores entre si, não só por meio 
da ASAN e da AMSA, mas também 
com o regulador e com os clientes, de 
modo a mitigar os impactos negativos 
de mal entendidos que possam haver 
sobretudo na resolução de sinistros, 
na concertação de acções geradoras de 
externalidades positivas colectivas, no 
acesso ao FGA, na harmonização dos 
programas de formação do pessoal e 
outros.
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Consta das prioridades da ARSEG 
a criação de incentivos fiscais em 
determinados ramos específicos, 
nomeadamente no ramo vida e nos 
fundos de pensões. São áreas que por 
si só constituem poupanças geradoras 
de investimento noutras áreas da 
economia real, evidenciando o papel 
de investidores institucionais.

A ARSEG está consciente que a 
educação financeira deve começar 
desde tenra idade o que por si só 
implica a introdução destas matérias 
no curriculum escolar, desde o 
primário ao ensino superior.
Ao nível da supervisão, há um 
longo caminho a trilhar, mas que 
já ganhou uma nova dinâmica a 
partir do momento em que a ARSEG 
começou a fazer as inspecções 
directas às empresas. É um processo 
que tem levado o supervisor a 
aferir a real capacidade financeira, 
técnica e humana das entidades 
supervisionadas. 

Outro grande esforço que a ARSEG 
pretende empreender por via da 
interacção com o público, é a criação 
de programas em rádio e televisão, de 
modo a elevar os níveis de literacia e 
educação financeira da população nos 
seus vários extractos sociais.

Por outro, a ARSEG pretende 
disciplinar o mercado, sobretudo no 
que diz respeito à criação de produtos 
de seguros por parte das seguradoras, 
para que passe a ser um processo 
mais disciplinado precedido de uma 
avaliação do Regulador antes do seu 
lançamento de modo a salvaguardar as 
garantias contratadas pelos tomadores 
de seguros e se evitar a existência de 
publicidade enganosa neste sector.

A ARSEG está comprometida com 
o bom funcionamento do mercado 
por si supervisionado. Para além dos 
vários desafios, tem a questão do 
seguro de saúde que carece de um 
novo figurino normativo tendo em 
conta a sua especificidade e natureza, 
onde para além dos prestadores 
(clinicas, hospitais e outros) urge um 
bom controlo das seguradoras que 
actuam neste segmento, e sobretudo 
da aprovação dos planos de saúde 
que oferecem. O órgão de supervisão 
pretende manter um controlo cerrado 
sobre as empresas que fazem a gestão 
dos planos de saúde das seguradoras.

A ARSEG pretende empreender por 
via da interacção com o público, é 
a criação de programas em rádio 
e televisão, de modo a elevar os 
níveis de literacia e educação 
financeira da população nos seus 
vários extractos sociais.
 

Ao nível da 
supervisão, há um 
longo caminho a 
trilhar, mas que já 
ganhou uma nova 
dinâmica a partir 
do momento em que 
a ARSEG começou a 
fazer as inspecções 
directas às empresas.
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Envolvente 
Macroeconómica

6 Enquadramento 
Macroeconómico 
Global

O mundo tem assistido a um 
crescimento exponencial das diversas 
potências mundiais, espelhado num 
forte desenvolvimento de infra- 
-estruturas, serviços prestados, 
produtos comercializados, entre 
outros. Com o fenómeno da 
globalização e da crescente partilha 
de conhecimento, observamos a 
transformação de países, outrora 
menos desenvolvidos, em potências 
emergentes da economia mundial.

Segundo previsões recentes do 
FMI sobre o actual contexto 
económico mundial, é expectável 
um abrandamento do crescimento 
dos países emergentes, tais como 
a China, Índia e Brasil, e uma 
recuperação económica de países 
mais desenvolvidos, nomeadamente, 
os europeus. Em termos globais, a 
economia mundial tenderá a crescer 
menos.

Produto Interno Bruto

Os valores globais do PIB têm revelado 
uma tendência de crescimento, que 
deverá prevalecer em 2014. Quando 
analisamos a evolução do PIB por 
região geográfica, assistimos a uma 
clara disparidade entre regiões.
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Valores do PIB, 2009-2014 (total de 188 países)

(Valores em mil milhões de Euros)

Crescimento real do PIB por região e respectiva média, 2003 - 2012

(Valores em percentagem)
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Envolvente Macroeconómica

Em 2013, o crescimento global do PIB foi 
de 2,8%, ligeiramente abaixo da média 
de crescimento dos últimos 10 anos. A 
suportar este crescimento, destacamos 
o peso dos países emergentes, 
nomeadamente da Ásia, e o contributo 
de algumas economias desenvolvidas, 
designadamente dos Estados Unidos 
da América, cujo PIB registou um 
crescimento de 1,9%, e da Europa 
Ocidental com um aumento de 0,3%. 

Contribuição para o crescimento do PIB Global, 2010-2015

(Valores em percentagem)

2010                   2011                  2012                   2013                  2014 (P)             2015 (P)
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Fonte: PwC Economics, FMI
*medido em dólares a preços constantes de 2013, tendo por base a soma de 185 economias.

(P) - Previsão

A contribuição das diversas economias 
para a formação e crescimento do PIB 
global é feita a várias velocidades. 
Estima-se que o crescimento da 
economia americana seja o mais célere, 
quando comparado com as economias 
emergentes dos denominados BRICs1, 
países da Zona Euro e restantes 
regiões. Aliado ao crescimento previsto 
da economia norte-americana está 
a redução do nível de desemprego 
durante o ano de 2014, para menos de 
6%, e a queda dos preços do petróleo. 

1  BRIC - Brasil, Rússia, Índia e China. 

Estes factores irão contribuir para 
um aumento do consumo doméstico. 
Adicionalmente é esperada para 2015 
uma valorização do dólar em cerca de 
3,2%, o que contribuirá também para 
fortalecer este crescimento.

É de destacar alguma retracção 
esperada nas economias da Rússia 
e Brasil. Relativamente à primeira, 
face aos baixos preços do petróleo e a 
sanções económicas, estima-se que o 
respectivo PIB sofra uma contracção já 
em 2015. 

Estima-se que o 
crescimento da 
economia americana 
seja o mais célere, 
quando comparado 
com as economias 
emergentes dos 
denominados BRICs, 
países da Zona Euro  
e restantes regiões.

O crescimento dos Estados Unidos da 
América é explicado, essencialmente, 
pelo aumento do consumo doméstico e 
do investimento. 

A Europa Ocidental começa a mostrar 
alguns sinais de retoma económica. No 
entanto, a diferença entre os países do 
núcleo e da periferia mantém-se. 
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Crescimento do PIB 
Mundial vs África 
Subsariana

Para 2014, projecta-se que o 
crescimento na África Subsariana seja 
2 pontos percentuais mais alto do que 
o mundial. As variações de ambas as 
rectas são semelhantes, embora o PIB 
mundial apresente, na maioria das 
vezes, flutuações superiores para o 
mesmo sentido. 

Espera-se que a evolução do PIB 
conjunto, das quatro maiores 
economias da África Subsariana 
(em termos de paridade do poder 
de compra) – Nigéria, África do 
Sul, Angola e Etiópia, ultrapasse o 
desempenho económico mundial.

Para os investidores, este é mais um 
sinal do potencial da África Subsariana 
como região para se investir. 

Crescimento real do PIB, 1990-2014 

(Valores em percentagem)
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Taxas de juro

Relativamente às taxas de juro, 
assistimos a uma queda acentuada e 
generalizada das principais taxas de 
referência durante o ano de 2012 e a 
uma estabilização durante o ano de 
2013. Perspectiva-se, no curto/médio 
prazo, a manutenção dos mesmos 
níveis de 2013, dado não anteverem 
alterações consideráveis na forma 
de actuação dos respectivos bancos 
centrais. 

A taxa Euribor a 3 meses foi a que 
apresentou maiores oscilações, 
nomeadamente em 2012, fruto da 
evolução da crise na Zona Euro e dos 
estímulos ao investimento concedidos 
pelo Banco Central Europeu, com a 
descida desta taxa de referência. Até ao 
final do ano de 2013, a Euribor manteve- 
-se em cerca de 0,2%. 

Relativamente ao período 
compreendido entre 2014 e 2016,  
as projecções apontam para uma taxa 
de cerca de 0,1%.

Taxas de juro, 2010-2013

(Valores em percentagem)

Jan         Abr           Jul            Out          Jan           Abr          Jul             Out           Jan          Abr           Jul            Out           Jan           Abr           Jul            Out
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Fonte: Plano Nacional de Desenvolvimento 2013 – 2017, República de Angola Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial  

Libor USA 3 meses                         Libor GBP 3 meses                         Euribor 3 meses

As taxas Libor, USA e GBP, embora 
com oscilações menos acentuadas, 
tiveram um comportamento similar, 
apresentando-se, a partir do final de 
2012, superiores à taxa Euribor. 

Não se antevêem 
alterações 
consideráveis na 
forma de actuação 
dos respectivos bancos 
centrais. 



ARSEG  |  PwC        63

Envolvente Macroeconómica

O momento actual  
do petróleo

A recente volatilidade dos preços do 
barril de petróleo, cujos valores têm 
sido os mais baixos dos últimos anos, 
o desenvolvimento da exploração 
de shale oil nos Estados Unidos 
da América e o abrandamento da 
economia mundial são factores 
que poderão influenciar as actuais 
projecções do crescimento do país. 

Evolução dos preços de crude e brent, 2011-2015

(Valores em Euros)
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Fonte: Bloomberg, Fevereiro 2015

Neste cenário, a economia poderá 
ficar mais fragilizada. No entanto, tal 
poderá constituir uma oportunidade 
para os sectores não-petrolíferos 
provarem o seu valor na economia.

Actualmente, a economia Angolana 
depende ainda, em larga medida, do 
sector petrolífero, sendo já público o 
objectivo de reduzir essa dependência 
no futuro, fomentando a agricultura, 
indústria, serviços de logística, 
telecomunicações e tecnologia. 
Apesar da produção de diamantes 
corresponder apenas a 0,6% do PIB 
em 2012, o sector não deixa de ter um 
forte potencial de crescimento, sendo, 
como anteriormente se indicou, o 
quarto maior produtor mundial deste 
recurso natural. 

20152014201320122011

Crude                       Brent

O governo Angolano estima que o 
crescimento económico em 2014 
tenha desacelerado para 4,4%. No 
entanto, as perspectivas para 2015 
não são muito animadoras devido 
à queda dos preços do petróleo no 
mercado internacional, facto esse 
que irá ter repercussões na economia 
Angolana.

A queda do preço do petróleo resultou 
tanto de factores provenientes do lado 
da oferta, mais concretamente pela 
decisão da OPEP (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo) de 
manter inalterado o nível de produção 
de petróleo estipulado em 30 milhões 
de barris por dia, como do lado da 
procura, nomeadamente, a fragilidade 
da actividade económica na Zona Euro. 
A apreciação do dólar é também um 
factor que explica esta tendência.

A economia poderá ficar 
fragilizada. No entanto, tal poderá 
constituir uma oportunidade para 
os sectores não-petrolíferos.

€
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2012 2013 2014 2015

OCDE

Américas 23,6 24,1 24,0 24,1

Europa 13,8 13,6 13,5 13,4

Ásia/Oceânia 8,5 8,3 8,1 8,0

Total OCDE 45,9 46,1 45,6 45,6

Não-OCDE

Ex-URSS 4,6 4,7 4,8 4,6

Europa 0,6 0,6 0,7 0,7

China 9,8 10,1 10,3 10,6

Outros Ásia 11,6 11,9 12,1 12,5

América Latina 6,4 6,6 6,8 6,9

Médio Oriente 7,7 7,9 8,1 8,3

África 3,8 3,8 3,9 4,1

Total Não-OCDE 44,6 45,7 46,8 47,8

Total Procura 90,5 91,8 92,4 93,3

2012 2013 2014 2015

OCDE

Américas 15,8 17,1 18,7 19,7

Europa 3,5 3,3 3,3 3,2

Ásia/Oceânia 0,6 0,5 0,5 0,5

Total OCDE 19,8 20,9 22,5 23,5

Não-OCDE

Ex-URSS 13,7 13,9 13,9 13,8

Europa 0,1 0,1 0,1 0,1

China 4,2 4,2 4,2 4,2

Outros Ásia 3,6 3,5 3,4 3,5

Américas 4,2 4,2 4,4 4,7

Médio Oriente 1,5 1,4 1,3 1,3

África 2,2 2,3 2,3 2,3

Total Não-OCDE 29,5 29,5 29,6 29,9

Ganhos processamento 2,1 2,2 2,2 2,2

Biocombustíveis 1,9 2,0 2,2 2,3

Total Não-OCDE 53,3 54,6 56,5 57,8

OPEP

Crude 32,3 30,5

GNLs 6,2 6,3 6,4 6,7

Total OPEP 37,5 36,7

Total Oferta 90,8 91,4

Envolvente Macroeconómica

Procura mundial de petróleo

(Milhares de barris por dia)

Oferta mundial de petróleo

(Milhares de barris por dia)

Fonte: IEA World Market Report, Novembro 2014
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Exportações

Ao longo das últimas décadas, 
verifica-se uma mudança no 
panorama do comércio internacional, 
com as exportações dos países em 
desenvolvimento a representar uma 
percentagem crescente no comércio 
mundial. Constata-se ainda uma 
mudança em termos de destino 
das exportações, com os países em 
desenvolvimento a aumentar as suas 
exportações para outros países em 
desenvolvimento.

O aumento do peso das exportações 
de países em desenvolvimento 
no comércio internacional tem 
resultado maioritariamente do rápido 
crescimento das exportações de bens 
industriais, provenientes da Ásia 
Oriental. Nesta região, o peso das 
exportações de bens industriais face ao 
total global de exportações industriais, 
cresceu de cerca de 20%, em 1995 para 
aproximadamente 35%, em 2013. 

Quota de exportações regionais para países desenvolvidos, em desenvolvimento  
e em transição, 1995-2013

(Valores em percentagem)

a) Países em desenvolvimento

b) Países desenvolvidos

Fonte: World Economic Situation and Prospects 2015, Nações Unidas, 2015.
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A evolução da 
China no panorama 
do comércio 
internacional 
tem sido um dos 
principais motores 
do crescimento, com 
o país a aumentar 
a sua percentagem 
de exportações de 
produtos industriais, 
face às exportações 
globais industriais, 
para cerca de 17,3% 
em 2013.
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Outra mudança significativa, em 
termos de comércio internacional 
de bens industriais, resulta do 
desempenho das exportações dos 
Estados Unidos, com o país a verificar 
uma redução de aproximadamente 
4%. Por outro lado, a União Europeia 
continua a afirmar-se como líder 
na exportação de bens industriais. 
No entanto, e apesar da liderança 
no contexto internacional, a União 
Europeia viu de 1995 a 2013 o peso  
das suas exportações de bens 
industriais diminuírem de 
aproximadamente 44% para 37%. 

Dentro do sector industrial têm- 
-se verificado algumas mudanças, 
particularmente fruto da expansão 
da cadeia de valor global em todo o 
mundo. Juntamente com o aumento das 
exportações de bens industriais, a Ásia 
Oriental viu a sua quota de exportações 
electrónicas aumentar para cerca de 
50%, em 2013, enquanto países como 
o Japão, Estados Unidos e alguns 
países europeus viram o peso das suas 
exportações electrónicas diminuir.  

No entanto, enquanto economias 
do Este Asiático como a República 
da Coreia e Taiwan, verificam um 
aumento das exportações de bens 
intermédios para outros países, a China 
continua a necessitar de uma grande 
importação de factores produtivos, por 
forma a satisfazer as suas necessidades 
exportadoras. Tal facto, resulta em 
inputs limitados ao nível do processo 
de produção, que continua fortemente 
dependente das importações. Esta 
situação resulta numa limitação das 
margens, visto que o poder negocial 
para com os clientes fica dependente 
do poder face aos fornecedores.

A Ásia Oriental viu a sua quota de 
exportações electrónicas aumentar 
para cerca de 50% em 2013.

50%

A União Europeia 
continua a afirmar- 
-se como líder na 
exportação de bens 
industriais.
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Fonte: World Economic Situation and Prospects 2015, Nações Unidas, 2015.

Quota regional face às exportações globais industriais

(Valores em percentagem)

Quanto às tendências, estas 
exportações de produtos primários 
são, de certo modo, diferentes, 
fruto das variações dos preços das 
mercadorias, ocorridas nos últimos 
anos. A União Europeia tem vindo a 
registar uma descida considerável da 
sua quota de exportação de produtos 
primários, de 32% em 1995 para cerca 
de 22% em 2013. Contudo, face ao 
mesmo período, algumas regiões viram 
aumentadas as suas quotas de mercado 
de mercadorias primárias, com os 
maiores aumentos a registarem-se na 
Ásia Ocidental.  

As exportações de serviços cresceram 
5,5% em 2013 e 7% no primeiro 
trimestre de 2014 a preços correntes. 
Como resultado, as exportações de 
serviços atingiram cerca de 20%  
do total das exportações. Tem- 
-se verificado que a tendência nas 
exportações de serviços tem vindo 
a ser conduzida pelos países em 
desenvolvimento, particularmente 
na Ásia e na América Latina, assim 
como nas economias em transição. Os 
países emergentes, como a China e a 
América Latina, têm mostrado uma 
célere expansão. Entre 2000 e 2013, 
no que concerne à percentagem de 
países em desenvolvimento no mundo, 
as exportações subiram de 23% para 
30%, nomeadamente em serviços de 
construção e informáticos.

As exportações de 
serviços no mundo têm 
continuado a aumentar 
nos últimos anos. 



68      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

Envolvente Macroeconómica

2014                   2015

Mundo               Economias Avançadas                   Zona Euro                  Médio Oriente e Norte de África               África Subsariana

Norte de 
África

2011 2012 2013 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P) 2017 (P)
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6,8%
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Centro e 
Sudeste 
Europeu 

 (sem ser UE) 
e CIS*

África 
Subsariana

América 
Latina e 
Caraíbas

Mundial Ásia Oriental Sudoeste 
asiático e 
pacífico

Ásia AustralPaíses 
desenvolvidos 

e União 
Europeia

Fonte: Statista – The Statistics Portal

Fonte: IMF – Fundo Monetário Internacional, Inflação/Preços médios de consumo, Outubro 2014

(P) - Previsão

Evolução da taxa de desemprego no mundo e nas diversas regiões, 2014 e 2015

(Valores em percentagem)

Valores de inflação médios, 2011-2014

(Valores em percentagem)

Taxa de desemprego

Taxa de inflação global 

Estima-se que a taxa de desemprego 
global se mantenha constante no ano 
de 2015 relativamente ao ano anterior, 
à semelhança do que acontece nas 
regiões onde predominam países em 
desenvolvimento (Norte de África, 
Médio Oriente ou a África Subsariana). 
Por outro lado, as regiões onde estão 
situados os países desenvolvidos e as 
economias emergentes, apresentam 
variações tanto positivas como 
negativas, sendo que a estimativa 
aponta para que a taxa de desemprego 
nos países desenvolvidos e na União 
Europeia seja a que deverá apresentar 
sinais evolutivos mais positivos.

5,2%

4,2%
3,9% 3,8% 3,9% 3,8% 3,7%

2,0% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,0%

2,5%

1,3%

0,5%
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8,6%

9,6%
9,2%

7,5%

8%

7,4% 7,2%

6,7% 6,5%
6,1%

7,0%
6,6%

9,3%
9,5%

*CIS – Comunidade dos Estados Independentes que incluem 11 repúblicas que pertenciam a antiga União Soviética 
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A pressão da inflação deverá manter- 
-se moderada. A actividade permanece 
substancialmente abaixo do potencial 
nas economias avançadas, que 
deveria ser perto ou um pouco 
abaixo, do potencial do valor nos 
mercados emergentes e economias 
em desenvolvimento, tal como Médio 
Oriente e Norte de África e África 
Subsariana. 

A inflação mundial, em 2014, reduziu 
para 3,8%, depois de ter tido o valor 
de 5,2%, em 2011, sendo esperado que 
continue a descer até 2017. As descidas 
nos preços dos bens, especialmente 
dos combustíveis e alimentos, têm 
sido a força comum subjacente às 
recentes descidas da inflação global, 
nomeadamente nas taxas de câmbio 
face ao dólar americano.

Nas economias avançadas, a inflação 
está actualmente abaixo de valores do 
passado e abaixo das expectativas de 
inflação a mais longo prazo, a cerca 
de 1,6%, em média em 2014, sendo a 
inflação esperada de 2% em 2017. O 
retorno a valores superiores deverá 
ser gradual, uma vez que se espera 
que a produção possa retornar ao seu 
potencial, embora lentamente.

Na Zona Euro, a inflação tem vindo a 
diminuir desde o final de 2011, tendo 
caído abaixo de 1% desde o quarto 
trimestre de 2013. Efectivamente, em 
2013, como um todo, a inflação foi 
de 1,3% – valor que está próximo do 
limite inferior de previsão fornecido 
pelo Banco Central Europeu (BCE), 
no final de 2012. O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) estima que a Zona 
Euro possa ter uma inflação de 1,4% 
em 2017.

As regiões do Médio Oriente e Norte de 
África e África Subsariana, apresentam 
valores de inflação mais elevados do 
que a Zona Euro, os quais têm vindo 
também a decrescer.

O FMI estima que a Zona 
Euro possa ter uma inflação 
de 1,4% em 2017.

1,4%
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Enquadramento 
Macroeconómico  
de Angola

Introdução

Angola é uma das economias mundiais 
com maior crescimento económico 
num período recente, perspectivando-
-se que esta tendência se prolongue 
nos próximos anos. Face ao panorama 
internacional, os indicadores 
evidenciam que Angola pode convergir 
rapidamente para os melhores índices 
de crescimento.

Angola destaca-se no conjunto de 
estados da África Subsariana, onde 
é apontada como uma das maiores 
potências, juntamente com a África 
do Sul, derivado do seu potencial em 
recursos naturais, nomeadamente, o 
petróleo. 

Angola demonstra uma forte evolução, 
resultante de políticas de reconstrução 
nacional e de estabilização monetária  
e financeira.

Envolvente Macroeconómica

Produto Interno Bruto 

Nos últimos anos, o país apresentou 
resultados consideráveis ao nível do 
crescimento do seu produto interno 
bruto. Angola chegou a apresentar 
uma taxa média anual de crescimento, 
de 2005 a 2008, superior a 17%, a 
qual foi quebrada pela crise financeira 
global, que levou a uma quebra na 
produção petrolífera. No seguimento 
da crise, no final de 2009, o país 
foi submetido a um programa de 
ajustamento entre o FMI e o Governo, 
que viria a ser bem-sucedido. Neste 
período, a taxa média de crescimento 
anual do PIB passou de 2,4%, em 2009 
para 3,9%, em 2011. 

Angola demonstra 
uma forte evolução, 
resultante de políticas 
de reconstrução 
nacional e de 
estabilização 
monetária  
e financeira.

No seguimento da crise, no 
final de 2009, a taxa média de 
crescimento anual do PIB passou 
de 2,4%, em 2009 para 3,9%,  
em 2011.
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Para além do programa ter atenuado 
o desequilíbrio orçamental externo, 
foi crucial o crescimento que o sector 
petrolífero obteve. A economia 
Angolana voltou então a obter um 
crescimento em 2010, com os preços 
do petróleo a recuperar e a produção 
nos blocos de exploração a aumentar. 
Apesar de atravessar um período de 
crescimento relativamente lento, o PIB 
de Angola voltou a crescer de forma 
mais acentuada em 2012 e 2013, com 
taxas de 5,2% e 4,1%, respectivamente. 
Apesar das expectativas, a economia 
do segundo maior produtor de petróleo 
de África cresceu em 2013 abaixo do 
esperado, uma vez que se estimava  
um crescimento de 7,1%. 

Envolvente Macroeconómica

Crescimento do PIB em Angola, 2000-2016

Previsão

0

10

5

15

20

25

2000 2002 2004 20102006 2012 (P) 2016 (P)2009 2014 (P)

(Valores em percentagem)

Fonte: Oxford Economics/Banco Mundial
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De acordo com previsões do Banco 
Mundial, estima-se que o PIB venha a 
crescer cerca de 5,2%, 6,5% e 6,8% em 
2014, 2015 e 2016, respectivamente. 
O crescimento previsto para este 
período resulta, principalmente, 
das expectativas do crescimento 
das exportações de petróleo, da 
estabilização do preço médio do barril 
de petróleo e do investimento público 
em grandes infra-estruturas.

O crescimento 
previsto para este 
período resulta, 
principalmente, 
das expectativas 
do crescimento 
das exportações 
de petróleo, da 
estabilização do 
preço médio do barril 
de petróleo e do 
investimento público 
em grandes infra- 
-estruturas.

Angola                    África Subsariana
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Taxa de crescimento do PIB em Angola, 2008-2016

(Valores em percentagem)

Taxa de variação do PIB, 2013-2017

(Valores em percentagem)

2008

2012 prog 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P) 2017 (P)

16 160,000

8 80,000

12 120,000

4

13,8%

40,000

14 140,000

6 60,000

10 100,000

2 20,000

0 0

20122010 2014(p)2009 20132011 2015(p) 2016(p)

PIB (em dólares americanos)                  Crescimento anual PIB (em %)

PIB não petrolífero PIB pm PIB petrolífero

Fonte: Cálculos do African Economic Outlook, Novembro de 2014

Fonte: BNA
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Composição do PIB por sector

(Valores em percentagem)

2012 2014

34,9% 27,4% 12,0%
0,3%

2,5%

29,7%8,6%

0,2%

10,8%

4,0% 1,1%
0,6%

43,0%
7,3%

9,3%
1,2%

Fonte: INE Angola, através de BPI Research 2015

A actividade petrolífera em 2014 
representou 29,7% do PIB Angolano. 
Contudo, os sectores como a indústria 
transformadora, serviços mercantis, 
energia e construção, apresentam-se 
como os potenciadores de crescimento, 
dada a sua exposição ao crescimento 
populacional e aos investimentos 
crescentes que têm sido efectuados  
em infra-estruturas.

Os sectores da construção e a indústria 
transformadora, representam, em 
conjunto, 19,4% do PIB. O sector da 
construção (10,8%) tem crescido 
como resultado de uma forte aposta 
do Governo na reconstrução e 
requalificação das infra-estruturas de 
apoio à produção e à população. Já o 
sector industrial (8,6%), é actualmente 
caracterizado por elevados níveis de 
importações, o que está a conduzir a 
uma aposta estratégica de incentivos à 
produção nacional.

Relativamente ao sector agrícola, que 
representa 12% do PIB, o Governo tem 
vindo a apostar na produção nacional 
através de várias iniciativas, como por 
exemplo:

•  programas de incentivos;
•  linhas de financiamento;
•  forte investimento público;
•  campanhas de marketing e de 

estímulo à aquisição de produtos  
e serviços Angolanos.

O Governo pretende também fomentar 
a criação de polos agro-industriais 
com o objectivo de criar sinergias entre 
as produções agrícolas e pecuárias 
e o seu processo de transformação, 
armazenamento e logística. 

A agricultura, indústria, energia, 
construção e comércio têm vindo 
a contribuir cada vez mais para a 
diversificação da economia e para 
uma redução da dependência do 
sector petrolífero. No entanto, muito 
continua ainda por fazer, já que 
Angola demonstra ainda uma forte 
dependência de importações, de um, 
ainda relativamente alargado cabaz  
de produtos.

É expectável que, a prazo, se venha a 
verificar um maior crescimento dos 
sectores agro-alimentar, industrial e 
logístico, acompanhando o aumento 
do consumo privado.

Petróleo

Serviços Mercantis 

Pescas e derivados

Construção

Diamantes e outros

Energia

Agricultura

Indústria Transportadora

O comércio contribui 
para 27,4% do PIB, 
resultado do “boom”  
no consumo interno 
e no investimento 
privado, nos últimos 
anos. 
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Rendimento per capita 

O crescimento económico nos 
últimos anos conduziu a um 
aumento do rendimento disponível 
da população. Angola tem taxas de 
crescimento de rendimento per capita 
ligeiramente superiores à África do Sul 
perspectivando-se que se mantenha 
esta tendência, pelo menos, até ao  
ano 2015.

Taxa de desemprego  

O ritmo lento da diversificação 
económica, factor que poderá 
impulsionar a criação de emprego, 
ainda não tem produzido os 
efeitos previstos no Plano Nacional 
de Desenvolvimento de Angola 
encontrando-se a taxa de desemprego 
em cerca de 26%, em 2014.

As autoridades do país têm vindo a 
adoptar medidas para aumentar os 
valores dos investimentos público e 
privado, tendo o mesmo crescido 29%, 
em 2012. O Orçamento do Estado 
para 2013 perspectivou um aumento 
de 60% neste tipo de despesas. Com a 
dependência petrolífera que existe, a 
economia Angolana ainda é bastante 
vulnerável a choques externos, o que 
pode condicionar as perspectivas 
de investimento a médio prazo e, 
consequentemente, os níveis de 
desemprego. 

Evolução do rendimento disponível per capita, 2006-2015
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Fonte: The Economist Intelligence

(P) - Previsão

(Valores em percentagem)

Angola                    EUA                    África do Sul

Taxa de desemprego, 2006-2014

(Valores em percentagem)

Fonte: Trading Economics
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Taxa de inflação em Angola 

O índice de Preços no Consumidor 
(IPC), tem vindo a sofrer um 
decréscimo ao longo dos últimos 
anos, tendo a inflação atingido 8,8% 
em 2013. Este decréscimo deve-se 
maioritariamente às flutuações nos 
preços do petróleo, à descida global 
dos preços de produtos alimentares 
e aos esforços do Banco Nacional 
de Angola em estabilizar a taxa de 
câmbio nominal. Para os próximos 
anos, o Governo tem como intuito a 
estabilização da taxa de inflação em 
valores inferiores a 10%. Importa, 
ainda, notar que as flutuações dos 
preços das matérias-primas no 
mercado internacional e o combate à 
inflação poderão alterar as condições 
conjunturais de mercado e o risco 
macroeconómico do país.

0
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Fonte: African Economic Outlook

(P) - Previsão

(Valores em percentagem)

Angola                    África                    África do Sul                  Moçambique      (p) projecção

Evolução da inflação em Angola, 2007-2015

(Valores em percentagem)

Variação da inflação, 2012-2014

Fonte: Oxford Economics
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Taxa de câmbio

Evolução da taxa de câmbio, 2011-2015 
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Fonte: Bloomberg

AOA/Dólares americanos

Desde Setembro de 2013 que a taxa 
de câmbio tem evidenciado sinais 
de enfraquecimento, face ao dólar 
americano. Mais recentemente, em 
2014, o Kwanza desvalorizou-se para 
níveis acima dos 100 Kwanzas por 
dólar americano. 

O kwanza, desde 2011, tinha vindo a 
manter um valor similar e continuado 
face ao dólar. A viragem deu-se no 
terceiro trimestre do último ano, 
consequência da implementação da 
terceira fase do Novo Regime Cambial 
do Sector Petrolífero, no dia 1 de 
Julho de 2014, coincidindo o novo 
comportamento da taxa de câmbio com 
a entrada em vigor das orientações da 
nova legislação e, mais recentemente, 
com a elevada desvalorização da 
cotação do petróleo.   

O Economist Intelligence Unit (EIU)
considerou, em Janeiro de 2015,  
que a moeda Angolana deverá 
continuar a perder valor face ao dólar, 
não só pela tendência da balança 
corrente (que se perspectiva que 
entre em défice a partir de 2015), 
mas também pelo fim dos estímulos à 
economia por parte da Reserva Federal 
dos Estados Unidos, o que deverá 
fortalecer o dólar. 

Desde Setembro de 2013 que a taxa de câmbio 
tem evidenciado sinais de enfraquecimento, 
face ao dólar americano. A viragem deu-se no 
terceiro trimestre do último ano, consequência da 
implementação da terceira fase do Novo Regime 
Cambial do Sector Petrolífero, no dia 1 de Julho 
de 2014 e, mais recentemente, com a elevada 
desvalorização da cotação do petróleo. 
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Importações, exportações e saldo da balança comercial, 2009-2013

(Valores em percentagem)

Balança Comercial

Segundo dados do ITC, Internacional 
Trade Centre, em 2013, 45% das 
exportações Angolanas tinham como 
principal destino a China. De seguida, 
apresenta-se os Estados Unidos com 
uma quota de 12,6%, a Índia com 
9,6%, Taiwan com 5,5% e Portugal com 
4,9%. O conjunto destes cinco destinos 
representa os principais clientes, 
com 77,6% do total de exportações 
Angolanas. 

Relativamente a importações, 18,7% 
provêem de Portugal. Segue-se a China 
(17,9%), Estados Unidos (6,6%), Brasil 
(5,8%) e Coreia do Sul (5,6%). Os cinco 
principais países agregaram cerca de 
55% do total de importações, em 2013.

As importações de Angola ascenderam 
a um total anual aproximado de 
22,1 mil milhões de dólares em 
2013. A composição das importações 
evidencia a dependência de 
Angola relativamente aos países 
industrializados, em resultado de  
uma base industrial ainda reduzida.

Relativamente à balança comercial, 
nos últimos anos Angola registou um 
aumento considerável do valor das 
suas exportações, apesar de um ligeiro 
decréscimo em 2013. Entre 2010 e 2012, 
o aumento do preço global do petróleo 
conduziu a um aumento das exportações 
Angolanas, levando a um total de 73 mil 
milhões de dólares em 2012.  

A actual dependência de Angola de 
importações de bens estratégicos e 
de consumo – especialmente de bens 
alimentares – faz com que qualquer 
aumento substancial nos preços 
internacionais deste tipo de bens 
se traduza num rápido aumento da 
inflação e numa redução do consumo 
(tendo assim um forte impacto na 
população mais carenciada).

Relativamente a importações, 
18,7% provêem de Portugal.

Fonte: World Trade Organization

2009 2010 2011 2012 2013

Segundo o Plano Nacional de 
Desenvolvimento, Angola tem por 
objectivo atingir uma taxa média anual 
de crescimento das exportações não 
petrolíferas de 23%, entre 2013 e 2017. 
De notar que, no âmbito da intenção 
de reduzir as importações e procurar 
estimular o desenvolvimento dos 
sectores de actividade não petrolíferos, 
foram efectuadas alterações à pauta 
aduaneira. A nova pauta, em vigor 
desde o início de 2014, poderá 
conduzir à substituição de algumas 
exportações para o mercado Angolano, 
por um aumento do investimento 
directo estrangeiro. 

Em termos de exportações de petróleo, 
a China é actualmente o principal país 
importador, recebendo mais de metade 
das exportações de petróleo Angolanas. 
O segundo lugar é ocupado pela Índia, 
que recebe 10% das exportações, 
seguida dos Estados Unidos com 7%. 
Relativamente ao volume médio anual 
de exportação de petróleo, espera-se 
que este atinja cerca de 670 milhões  
de barris até 2017.
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20,2% 24%
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Economia real 

Economia real (variação percentual)

(Valores em percentagem)
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Sector não petrolífero Sector petrolífero Produto interno bruto real

Têm vindo a ser estabelecidos diversos 
objectivos de médio e longo prazo para 
fazer face às necessidades existentes e 
para definir as orientações estratégicas 
do país. Para o efeito, foi estabelecido 
o Plano Nacional de Desenvolvimento 
para 2013-2017, o Plano dos Projectos 
Estruturantes de Prioridade Nacional 
e o modelo de desenvolvimento 
económico, “Estratégia Angola 2025”, 
que tem como principal objectivo o 
apoio ao crescimento dos sectores não 
petrolíferos. 

Fruto do período de guerra vivido  
pelo país, grande parte das infra- 
-estruturas ficaram danificadas. O 
sector dos transportes e logística 
representa um enorme desafio para 
o país, com as ligações rodoviárias e 
ferroviárias a apresentarem os maiores 
desafios, condicionando tanto a 
circulação interna como o acesso aos 
mercados vizinhos.  

Por forma a colmatar os desafios 
enfrentados pelo sector, foi definido 
um programa de recuperação das vias 
secundárias, bem como um programa 
de recuperação e conservação das 
vias terciárias, com um investimento 
previsto superior a 400 milhões de 
dólares. Neste contexto, é expectável 
que os investimentos em infra- 
-estruturas continuem avultados, 
conduzindo à criação de inúmeras 
oportunidades directas e indirectas de 
negócios. 

De modo a melhorar a qualidade de 
vida da população, existe a intenção 
de aumentar os investimentos na 
prestação de cuidados de saúde e 
assistência hospitalar, apostar na 
melhoria da qualidade dos serviços, 
ampliar a rede sanitária, desenvolver 
o sector farmacêutico, melhorar 
a gestão e o desenvolvimento do 
aprovisionamento e logística, 
desenvolver os sistemas de informação 
e a investigação científica. 

Existe a intenção de aumentar 
os investimentos na prestação de 
cuidados de saúde e assistência 
hospitalar, apostar na melhoria da 
qualidade dos serviços, ampliar 
a rede sanitária, desenvolver o 
sector farmacêutico, melhorar a 
gestão e o desenvolvimento do 
aprovisionamento e logística, 
desenvolver os sistemas de 
informação e a investigação 
científica.
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De acordo com o "Doing Business 
Report" publicado pelo Banco Mundial 
em 2014, Angola encontra-se ainda 
na 181ª posição, num total de 189 
países. No que respeita ao Índice de 
Competitividade Global (2014-2015), 
Angola ocupa a posição 140, entre 144 
países, o que demonstra a existência de 
um, ainda longo, caminho a percorrer. 

No entanto, Angola foi o segundo país 
africano, depois da África do Sul, a 
captar o maior número de projectos de 
investimento. Os principais elementos 
potenciadores de investimento 
são o petróleo e outros recursos 
naturais, com 80% do investimento 
a ser direccionado para a indústria 
petrolífera. No entanto, o sector 
financeiro foi o que acolheu um maior 
número de projectos (42,5%), no total. 

Os investimentos públicos financiados 
com recursos internos provenientes 
de receitas fiscais registaram um 
crescimento de 20% em 2013, face ao 
aumento de 15% verificado em 2012. 
Esta evolução positiva é justificada,  
em grande parte, por uma maior 
aposta em projectos de energia 
hidroeléctrica, telecomunicações  
e agricultura. 

Angola foi o segundo 
país africano, depois 
da África do Sul,  
a captar o maior 
número de projectos  
de investimento. 



80      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

Envolvente Macroeconómica

Breve caracterização  
do sector automóvel 

Segundo a Business Monitor 
International, até 1980 Angola 
dispunha de uma capacidade razoável 
ao nível da produção de automóveis. 
Esta entrou em colapso no início da 
década de 1990, operando apenas 
com 20% da sua capacidade instalada. 
Apesar da melhoria significativa nos 
negócios do país, o saldo da balança 
comercial do mesmo ainda se mantém 
negativo, o que contribuiu para 
que Angola se tornasse num país 
importador de veículos automóveis. 
As exportações têm vindo a diminuir ao 
longo dos anos em favor do aumento 
das importações automóveis. Segundo 
a Wesgro, a Nigéria e o Congo são os 
países que mais importam automóveis 
de Angola, destacando-se do lado das 
exportações, China e Portugal.

Angola tem vindo a desenvolver, desde 
2003, projectos de grande relevo no 
sector automóvel, em parceria com 
países como a Alemanha, China, Japão 
e Portugal.

O sucesso do programa para a melhoria 
das infra-estruturas rodoviárias e de 
transportes também têm contribuído 
para um aumento significativo de 
viaturas nas estradas Angolanas.

Segundo os dados mais recentes da 
ACETRO2,1o total de viaturas vendidas 
em Angola subiu 8,9%, de 2012 para 
2013, para um total de 32.622 viaturas.

As viaturas ligeiras (de passageiros e 
comerciais) continuam a ser os veículos 
mais vendidos em Angola (75% do 
total em 2013). É possível verificar 
um crescimento recente nas vendas 
de viaturas ligeiras comerciais que 
representaram 5% do total em 2013.

2 ACETRO - Associação dos Concessionários  
   de Equipamentos de Transportes 
   Rodoviários 

 Por outro lado, estima-se que Angola 
tenha importado cerca de 90 mil carros 
em 2013, dos quais cerca de 20% 
usados. Segundo dados divulgados pelo 
departamento de estatística, estudos 
e análises da Direcção Nacional de 
Viação e Trânsito, os órgãos do Estado 
estão entre os maiores importadores de 
automóveis registados no ano de 2013.

O total de viaturas vendidas 
em Angola subiu 8,9%,  
de 2012 para 2013. As 
viaturas ligeiras (de 
passageiros e comerciais) 
continuam a ser os veículos 
mais vendidos em Angola 
(75% do total em 2013). 

Relativamente ao número de 
concessionários em Angola, em 
2013, era de 24, sendo que, os 
cinco principais, continuam ainda a 
representar uma elevada percentagem 
do total do mercado (cerca de 56%), 
apesar de alguma redução de quota que 
se tem vindo a evidenciar desde 2010, 
onde esta quota era de cerca de 67%.

De acordo com a ACETRO, circulavam 
em Angola em 2013”entre 400 a 500 
mil viaturas”, para um total, igualmente 
estimado, de 21 milhões de habitantes, 
o que demonstra o “potencial de 
crescimento” do sector automóvel.

Total de viaturas vendidas por ano (valor absoluto) e quota de mercado por categoria, 
2012-2013

Total de concessionários e quota de mercado dos top 5 concessionários

(Valores em percentagem)

2010

17,691

23,451

29,945

32.622

2011 2012 2013

69%

72%

69%

65%

5%
2% 5%

2%
5%
2% 6%

5%

24% 21%
25% 24%

Ligeiros de passageiros Ligeiros de comerciais Pesados de passageiros Pesados comerciais

8,9%

2010 2011 2012 2013

Total de concessionários 29 30 29 24

Top 5 (%) 66,79% 63,01% 59,08% 56,14%

Fonte: ACETRO
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Índice de produção industrial – variação face aos períodos homólogos, 2011-2013

(Valores em percentagem)

Índice de Produção Industrial (IPI), 4ºtrimestre de 2012 e 2013 
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Breve caracterização  
do sector industrial

Actualmente assiste-se a um 
crescimento de outras áreas industriais 
através da canalização de fundos 
provenientes da indústria extractiva 
Angolana que poderá resultar na 
proliferação de novos postos de 
trabalho, na criação de novos pólos 
empresariais e ainda numa maior 
sustentabilidade socio-económica.

Segundo o Ministério Angolano a 
indústria transformadora é uma das 
que mais cresceu nos últimos anos, 
representando já cerca de 6,25 % 
do PIB. As indústrias de alimentos, 
bebidas, vestuário, calçado, materiais 
de construção, materiais metálicos 
e não metálicos, reciclagem e 
equipamentos de transportes, são 
prioritárias ao abrigo do Programa de 
Industrialização, que consta no Plano 
Nacional de Desenvolvimento  
de Angola.

A diversificação económica de 
Angola apresenta-se como um factor 
estratégico, crítico para a resiliência de 
todo o tecido económico e empresarial. 
É por isso imperativo que se crie uma 
descentralização económica que 
potencie o desenvolvimento de novas 
indústrias. 

-7,4%

Jan-11

Fonte: Trading Economics

Fonte: AICEP Ficha Banco BIC IPI
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352%

Indústria 
extractiva

Bens 
Intermédios

Indústrias 
transformadoras

Bens de 
consumo

Prod. e 
distribuição 
eléctri., gás 

e água

Indústria Total

4º trimestre 2012 4º trimestre 2013

A diversificação 
económica de Angola 
apresenta-se como 
um factor estratégico, 
crítico para a 
resiliência de todo o 
tecido económico e 
empresarial.  A actividade industrial, medida pelo 

Índice de Produção Industrial (IPI) 
do Instituto Nacional de Estatística 
de Angola, registou um decréscimo 
de 2,2% no último trimestre de 2013, 
quando comparado com o período 
homólogo.

Quando analisando por sub-sector, 
os bens de consumo intermédios 
cresceram 3,3%, face ao trimestre 
homólogo de 2012 e as indústrias 
transformadoras cresceram 2.3%. 
O valor negativo da variação global 
deste índice foi afectado pela redução 
de 2,9% da indústria extractiva, por 
comparação com os valores homólogos.
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Zaire

Cabinda

Uige

Bengo

Luanda

Kwanza 
Norte

Malange

Lunda Norte

Lunda Sul

Moxico

Cuando 
Cubango

Cunene

Namibe

Huila

Benguela Huambo

Kwanza Sul

Bié

Breve caracterização do sector 
da construção, infra-estruturas  
e logística

Segundo o Angola Country Report do 
African Development Bank, Angola, 
enquanto país pós-conflito e rico em 
recursos, tem mostrado um empenho 
excepcionalmente forte em financiar a 
reconstrução e expansão das suas infra- 
-estruturas, que foram severamente 
danificadas e negligenciadas durante  
a sua longa guerra civil.

Apesar de as necessidades de 
reconstrução das infra-estruturas de 
Angola serem grandes, em termos 
absolutos, parecem ser controláveis, 
tendo em conta o tamanho da economia 
em rápido crescimento do país. Além 
do mais, Angola tem demonstrado 
fortemente o seu empenho em canalizar 
volumes significativos dos rendimentos 
do petróleo para o desenvolvimento 
infra-estrutural. 

Relativamente a infra-estruturas de 
transportes, os serviços disponibilizados 
são ainda algo reduzidos e tal como nos 
serviços de transportes privados (como 
por exemplo táxis). Apesar de existirem 
melhorias consideráveis nos últimos 
anos, a condição geral da maioria 
dos veículos a circular em Angola 
encontra-se ainda consideravelmente 
degradada. Este sector tem tido algum 
destaque em Angola, dado o aumento 
exponencial de infra-estruturas 
rodoviárias e ferroviárias. Angola 
conta agora com mais de 62.560 km de 
estrada e são, ainda, esperados grandes 
desenvolvimentos a este nível.

Envolvente Macroeconómica

Principais projectos de infra-estruturas em curso ou planeados em Angola 

(Não exaustivo)

Projectos em Angola 
por categoria e região

Aeroportos

Centrais Eléctricas

Ferrovias

Petróleo, Gás Natural e Outros

Portos

Cimenteiras e Refinarias

Rodovias e Pontes

Residências e Pólos Industriais

Fonte: PND Angola, BMI, Análise PwC



ARSEG  |  PwC        83

Envolvente Macroeconómica

O sector da construção continua a ser 
um dos sectores mais promissores em 
Angola em termos de evolução e revela-
-se fundamental na regeneração das 
economias local e nacional. É um sector 
que tem vindo a apresentar um elevado 
crescimento em Angola, e que tem já um 
notável contributo para o PIB do país. 
Apesar da grande presença de empresas 
Chinesas e Brasileiras, existem também 
inúmeras construtoras Portuguesas 
a operar neste sector, mantendo-se o 
mesmo bastante atractivo. 

No que respeita a construção civil e 
obras públicas, este permanece em 
crescimento há mais de 5 anos, sendo a 
mudança mais notória nos sectores de 
obras públicas, infra-estruturas e obras 
privadas. Além de infra-estruturas 
básicas, ruas e saneamento no centro 
da cidade de Luanda, têm surgido 
novos bairros nos arredores, e bairros 
antigos têm-se vindo a modernizar, 
como Luanda Sul, Morro Bento, Viana, 
Benfica, além de prédios comerciais e 
hotéis, entre outros. 

O sector da construção 
é um dos sectores mais 
promissores em Angola 
em termos de evolução 
e revela-se fundamental 
na regeneração das 
economias locais e 
nacional.  

Relativamente às infra-estruturas de 
distribuição elétrica, presente no país, 
esta é ainda algo limitada uma vez que 
apenas 26% da população tem acesso 
a eletricidade, valor ainda abaixo da 
média dos países da África Subsariana 
(cerca de 31%). 

De acordo com o Relatório das Infra- 
-estruturas em Angola, para do 3º 
trimestre de 2014, do Business Monitor 
International, existem vários projectos 
a decorrer para alargar a rede de 
eletricidade Angolana, o que, no longo-
-prazo, tenderá a diluir estas diferenças 
existentes.

Apesar da rede de infra-estruturas 
no interior de Angola ser ainda um 
pouco básica, Luanda já se destaca por 
ser a província com maior volume de 
investimento em infra-estruturas, com 
cerca de 26% de todo o investimento 
canalizado para este sector, o 
equivalente a cerca de 1.580 mil 
milhões de kwanzas e de 126 projectos 
previstos.
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Breve caracterização  
do sector da saúde 

Angola tem implementado vários 
programas para o desenvolvimento 
da área da saúde, através da formação 
dos recursos existentes, potenciando as 
suas capacidades técnicas críticas para 
uma oferta de serviços diversificada 
e com qualidade superior. Algumas 
destas propostas apontam para uma 
maior cooperação internacional entre 
Portugal e Angola, como por exemplo 
a realização de estágios em instalações 
hospitalares de Lisboa para os técnicos 
de saúde Angolanos.

De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, a esperança média de vida 
à nascença em Angola é de 49,2 anos, 
a taxa de mortalidade é de 610 por 
cada 100.000 nados-vivos e a taxa de 
mortalidade infantil é de 116 por 1.000 
nados-vivos.

As mais recentes intervenções na 
área da saúde contam com o apoio 
directo à provisão de serviços básicos, 
incidindo principalmente nas áreas de 
difícil acesso, onde já foi estabelecido o 
fornecimento continuado de recursos 
essenciais, tais como medicamentos e 
vacinas. 

Gastos em saúde em Angola, por pessoa

Valores em dólares norte-americanos)

Fonte: Banco Mundial

2002 20062004 2008 20112003 2007 20102005 2009 2012

33,48$

110,86$

63,39$

176,72$ 177,60$

44,62$

115,46$

143,78$

70,96$

174,33$

190,46$

+32%

O apoio aos grupos vulneráveis 
(em especial deficientes físicos), a 
formação de pessoal não qualificado, 
a construção e reabilitação de postos e 
centros de saúde (dando prioridade às 
sedes municipais e às áreas rurais)  
e o apoio às reformas institucionais em 
cinco áreas fundamentais: estratégia 
a médio-prazo, regulamentação de 
medicamentos, política de segurança 
na saúde, capacidade de planear e 
orçamentar e política de financiamento 
do sector, são áreas que tem estado  
em foco.
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Os principais desafios que o sector da 
saúde actualmente enfrenta consistem 
numa maior disponibilidade de 
recursos humanos qualificados em 
saúde, no desenvolvimento do sistema 
integrado de informação em saúde para 
monitorização e avaliação dos planos, 
em programas e projectos específicos, 
no controlo efectivo e sustentável de 
doenças transmissíveis, tais como o 
VIH/SIDA, Tuberculose e Malária, bem 
como doenças tropicais negligenciadas, 
no acesso universal a vacinação de 
rotina, na preparação e resposta a 
epidemias e no reforço da promoção da 
saúde e melhoria do meio ambiente. 

Angola tem implementado 
vários programas para o 
desenvolvimento da área 
da saúde, potenciando as 
capacidades técnicas dos recursos 
existentes.
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Mercado 
Segurador 

e de Fundos 
de Pensões

7 Global
Durante o triénio em análise, a 
produção global cresceu cerca de 
2%, em linha com a evolução do PIB 
mundial (2013 e 2012, cerca de 2,5%). 
Das áreas geográficas identificadas, 
assistimos durante o referido (2011- 
-2013) período a uma evolução mais 
significativa dos mercados emergentes, 
Africa e América do Sul/Caraíbas, com 
crescimentos de cerca de 5% e 18%, 
respectivamente. 

Numa primeira análise aos valores 
descriminados nos gráficos seguintes, 
podemos visualizar dois grandes grupos 
que, pelo volume de prémios que 
apresentam, se distinguem claramente. 
Um primeiro grupo, com uma produção 
acima de 1.000 mil milhões de dólares 
americanos, constituído pela Europa, 
América do Norte e Ásia, e outro, abaixo 
do referido montante, pela África, 
América do Sul/Caraíbas e Oceânia.  

Com excepção da Oceânia, cuja 
área territorial é bastante mais 
reduzida que a dos restantes, 
assistimos a uma separação que 
está intrinsecamente ligada com o 
patamar de desenvolvimento que as 
respectivas sociedades apresentam. O 
desenvolvimento económico, a riqueza 
produzida, o grau de concentração 
dessa riqueza, a densidade populacional 
e as respectivas características (ex. nível 
de educação), entre outros, são aspectos 
que definem um padrão de valores 
associados à protecção, quer de bens, 
quer de pessoas, e à poupança. Assim, 
associado a uma maior maturidade 
económica, disseminação da riqueza 
pelas diversas franjas da sociedade e 
maiores níveis educacionais, assistimos 
a um maior volume de prémios em 
países da Europa e América do Norte.

Durante o triénio em 
análise, a produção 
global cresceu cerca 
de 2%. Assistimos a 
uma evolução mais 
significativa dos 
mercados emergentes, 
África e América do 
Sul/Caraíbas, com 
crescimentos de 
cerca de 5% e 18%, 
respectivamente. 
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28%35%30%

Produção global e % correspondente à quota de mercado por continente

(Valores em milhares de milhões de dólares americanos)

América do Norte Europa Ásia

OceâniaÁfricaAmérica do Sul/Caraíbas

2011 201120112012 201220122013 20132013

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

4% 2% 2%

1.343

155

69 71 72
95 87 90

1.625
1.279 1.333 1.2791.541

1.632

1.397

169

1.385

184

+4% -1%

+9% +9%

+3% +1%
-9% +3%

-5% +6% +4% -4%

Nota: % corresponde à quota mundial de mercado em 2013

Fonte: Swiss Re, Sigma 3
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Detalhando a produção global 
por ramos, entre Vida e Não Vida, 
assistimos a um maior peso do ramo 
Vida (56%), quando comparado 
com os ramos Não Vida (44%) um 
comportamento que se tem mantido 
similar durante o triénio 2011-2013. 
Durante este período, o ramo Vida 
manteve-se praticamente constante, 
enquanto os ramos Não Vida 
apresentaram um crescimento  
de cerca de 4%.

Produção global vida e não-vida por continente

(Valores em milhares de milhões de dólares americanos)

2011

596

939

918

65

47

47

73

49

45

80

50

47

621

881

961

585

947

898

747

687

360

90

22

48

97

23

41

103

22

42

776

660

372

799

685

380

2011

20112011

2011

2011

2013

2013

20132013

2013

2013

2012

2012

20122012

2012

2012

América do Norte

Europa

Ásia Oceânia

África

América do Sul/Caraíbas

Fonte: Swiss Re, Sigma 3

Vida Não-vida

-6%

+5%

+11%

-4%

+3%

+7%

+4%

+2%

+7%

+4%
+4%

+3%
-6%

+4%
+1%

0%
+2%

-3%
-14%

+2%
+4%

+7%

-7%

+11%
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Dispersão dos prémios por continente, 2013

(Valores em percentagem)

América do Norte

América do Sul/Caraíbas

África

Europa
Ásia

Oceânia

Fonte: Swiss Re, Sigma 3

Dispersão dos prémios do ramo Não-VidaDispersão dos prémios do ramo Vida

39%

36%

22%

34%

34%

19%

3%

2%

2%

5%

1%

2%

O ramo Vida manteve- 
-se praticamente 
constante, enquanto 
os ramos Não Vida 
apresentaram um 
crescimento de cerca  
de 4%. 
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5,4%6,8%

Índice de densidade e Índice de penetração 

(Valores em dólares americanos e percentagem do PIB, respectivamente)

América do Norte Europa Ásia

OceâniaÁfricaAmérica do Sul/Caraíbas

Índice de penetração para 2013 Índice de densidade

3,2% 3,5% 5,2%

3.815

261

65 67 66
2.759 2.660 2.429

1.886
314 322

3031.724
1.834

3.996

282

3.938

300

+5% -1%

+8% +7%

+3% -1%
-4% -9%

-9% +6% +3% -6%

Fonte: Swiss Re, Sigma 3

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

7,4%

2011 2012 2013

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

2011 2012 2013 2011 2012 2013

O índice de penetração tem um 
comportamento similar ao apresentado 
pela produção global. Numa primeira 
linha surgem os países da Europa e 
da América do Norte, com uma taxa 
mais elevada de utilização da riqueza 
gerada para aplicar em prémios de 
seguros, acima de 6%.  

Numa segunda linha, os países 
Asiáticos e da Oceânia com uma taxa 
de cerca de 5% e, numa terceira linha, 
os países Africanos e da América do 
Sul e Caraíbas com uma taxa de cerca 
de 3%.
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Decomposição dos Prémios Vida e Não Vida em África

(Valores em milhões dólares americanos)

Não Vida

Fonte: Swiss Re

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

África 
Os números relativos ao continente 
Africano são muito influenciados pelo 
contributo da África do Sul. Face às 
suas características e ao patamar de 
desenvolvimento que tem, contribui 
decisivamente para a produção total e 
para o peso que o ramo Vida apresenta.
Excluindo a África do Sul, os 
restantes países Africanos em análise 
apresentam indicadores mais baixos. As 
características da generalidade destes 
países condicionam uma posição mais 
forte do sector segurador.

África do Sul
9.565 44.556

1.023

1.157

49.939

2.157

1.406

1.342

1.079

1.051

1.000

699

279

212

3.696

22.486

10.606 43.760

1.024

1.076

48.918

1.992

1.239

1.285

948

1.016

845

683

298

206

3.436

22.554

10.938 42.093

954

1.062

47.007

1.975

1.148

1.096

946

973

683

711

313

218

3.266

22.267

Marrocos

131
128
126

Tunísia

98
94
93

Argélia

57
50
50

Angola

Outro países

Total

800
773
740

Egipto

664
708
688

Namíbia

520
439
348

Quénia

476
463
451

Maurícias

457
403
402

Nigéria

Vida

2013 2012 2011

Assistimos a valores de prémios mais 
reduzidos, a um peso mais significativo 
dos ramos Não Vida, associado, 
essencialmente, à obrigatoriedade dos 
seguros e à fraca poupança existente, 
e a índices de densidade e penetração 
reduzidos, fruto de uma reduzida 
cultura de seguros e rendimento 
disponível.
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Índice de densidade – Decomposição de África

(Total de prémios/População residente, em dólares americanos)

Fonte: Swiss Re

Vida Não vida

1.025

1.081

África 
do Sul

África 
do Sul

552

499

Maurícias

Maurícias

409

415

Namíbia

Namíbia

97

88

Marrocos

Marrocos

77

76

Tunísia

Tunísia

55

57

Angola

Angola

39

34

Argélia

Argélia

35

30

Quénia

Quénia

23

22

Egipto

Egipto

11

11

Nigéria

Nigéria

67

67

Total

Total

Os números relativos 
ao continente 
Africano são muito 
influenciados pelo 
contributo da África 
do Sul.  

2013

2012
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Índice de penetração – Decomposição de África

(Total de prémios/PIB em percentagem)

Fonte: Swiss Re

Vida Não vida

15,4%

14,2%

África 
do Sul

7,7%

8,0%

5,8%

5,9%

Namíbia

3,4%

3,1%

Quénia

3,0%

3,0%

Marrocos

1,8%

1,8%

Tunísia

0,8%

1,0%

Angola

0,8%

0,7%

Argélia

0,8%

0,7%

Egipto

0,6%

0,7%

Nigéria

3,5%

3,7%

Total

2013

2012

Maurícias

África 
do Sul

Namíbia Quénia Marrocos Tunísia Angola Egipto Nigéria Argélia TotalMaurícias



94      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

Mercado Segurador  
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Angola 
 
Introdução  

O presente capítulo inclui uma 
componente quantitativa, 
consubstanciada numa análise 
resultante da compilação de informação 
financeira disponibilizada pela 
ARSEG, relativamente a seguradoras, 
sociedades gestoras de fundos de 
pensões e fundos de pensões a actuar 
em Angola. Na generalidade, o período 
de análise considerado no presente 
estudo abrange os exercícios de 2011, 
2012 e 2013. Poderão existir análises, 
cujo período pode ser distinto, estando 
estes identificados. Adicionalmente, 
foram divulgadas informações 
financeiras, numa base individual e 
consolidada, sobre as entidades em 
análise. 

A natureza desta componente consiste 
numa agregação e apresentação da 
informação financeira disponível 
e, numa base factual, no tecer de 
considerações sobre a mesma.

 A informação financeira utilizada e 
apresentada, contemplou os dados 
apresentados nos Relatórios e Contas 
das entidades que cumpriram com o 
postulado no artigo n.º 2 do Capítulo 
II da Circular n.º 02/ISS/MF/10 e da 
Circular n.º 03/ISS/MF/10 sobre as 
Informações Obrigatórias e Periódicas 
das Seguradoras e dos Fundos de 
Pensões.

2013

Seguradoras
Sociedades Gestoras  
de Fundos de Pensões

Fundos de Pensões

1.  ENSA Seguros
2.  AAA Seguros
3.  Nossa Seguros 
4.  GA Angola Seguros
5.  A Mundial Seguros
6.  Global Seguros 
7.  Garantia Seguros
8.  Confiança Seguros
9.  Tranquilidade 
10. Triunfal seguros

1.  Gestão de Fundos
2.  AAA Pensões
3.  Fénix
4.  Besaactif

1. Fundo de Pensões BPC
2. Maersk Oil Angola, AS
3. Fina Petróleos de Angola
4. Caixa de Previdência 

e Aposentação dos 
Trabalhadores das 
Alfandegas

5. Fundo Empresas AAA
6. Unitel
7. Trabalhadores ISS
8. Banco Sol
9. ENE
10. Ministério dos Petróleos
11. Schlumberger Technical 

Services, Inc
12. Futuro Seguro
13. BP (Angola)
14. Ensa Seguros Angola
15. Catoca
16. Multiplanos
17. Futuro
18. Vida Tranquila
19. Tecproeng
20. Statoil Angola Block 17 AS
21. Sonamet
22. Sonangol EP 

2012

Seguradoras
Sociedades Gestoras  
de Fundos de Pensões

Fundos de Pensões

1. ENSA Seguros
2. AAA Seguros
3. Nossa Seguros
4. GA Angola Seguros
5. A Mundial Seguros
6. Global seguros
7. Garantia Seguros
8. Confiança Seguros
9. Universal Seguros
10. Tranquilidade 
11. Triunfal Seguros

1.  Gestão de Fundos
2.  AAA Pensões
3.  Fénix
4.  Besaactif

1. Fundo de Pensões BPC
2. Maersk Oil Angola, AS
3. Fina Petróleos de Angola
4. Caixa de Previdência 

e Aposentação dos 
Trabalhadores das 
Alfandegas

5. BAI – Banco Africano de 
Investimentos

6. Fundo Empresas AAA
7. Unitel
8. Longa Vida
9. Sonils
10. Trabalhadores ISS
11. Banco Sol
12. ENE
13. Ministério dos Petróleos
14. Schlumberger Technical 

Services, Inc
15. Futuro Seguro
16. BP (Angola)
17. Ensa Seguros Angola
18. Catoca
19. Multiplanos
20. Futuro
21. Porto de Luanda
22. Por Dia
23. Tecproeng
24. Statoil Angola Block 17 AS
25. Sonamet
26. Sonangol EP
27. BESA Opções Reforma
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2011

Seguradoras
Sociedades Gestoras  
de Fundos de Pensões

Fundos de Pensões

1. ENSA Seguros
2. AAA Seguros
3. Nossa Seguros
4. GA Angola Seguros
5. A Mundial Seguros
6. Global Seguros
7. Garantia Seguros
8. Universal Seguros
9. Tranquilidade 

1.  Gestão de Fundos
2.  AAA Pensões
3.  Fénix
4.  Besaactif

1. Fundo de Pensões BPC
2. Maersk Oil Angola, AS
3. Fina Petróleos de Angola
4. Caixa de Previdência 

e Aposentação dos 
Trabalhadores das 
Alfandegas

5. BAI – Banco Africano de 
Investimentos

6. Fundo Empresas AAA
7. Unitel
8. Longa Vida
9. Sonils
10. Trabalhadores ISS
11. Banco Sol
12. ENE
13. Ministério dos Petróleos
14. Futuro Seguro
15. BP (Angola)
16. Ensa Seguros Angola
17. Catoca
18. Multiplanos
19. Futuro
20. Porto de Luanda
21. Por Dia
22. Tecproeng
23. Statoil Angola Block 17 AS
24. Sonamet
25. Sonangol EP
26. BESA Opções Reforma

A informação financeira utilizada  
e apresentada contemplou as 
seguradoras e sociedades gestoras  
de fundos de pensões a actuar  
em Angola.
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Sector 
Segurador  
em Angola 

1. Estrutura dos sectores 
segurador e de mediação/
corretagem 

Desde o momento da liberalização do 
mercado segurador que este sector 
tem vindo a assistir a um crescimento 
sustentado. O exercício de 2013 
encerrou com 15 seguradoras a operar 
e duas em processo de licenciamento 
(constituídas em 2014).  

O contexto económico-social que 
envolve esta indústria, em parte 
decorrente do desenvolvimento que 
o próprio sector financeiro está a ter, 
tem cativado a atenção de inúmeros 
investidores, resultando num número 
crescente de entidades, ao nível de 
todos os operadores.  

A reduzida taxa de penetração 
(contributo para a riqueza do país), 
a insuficiente cultura de seguros e de 
poupança que existe na população, 
o surgimento de uma classe média 
mais capacitada financeiramente, a 
evolução que a banca assiste, a reduzida 
expansão pelas diversas províncias de 
Angola, a rentabilidade da operação, 
entre outros, são factores que têm 
levado a um investimento crescente 
nesta indústria.

Desde o momento 
da liberalização do 
mercado segurador 
que este sector tem 
vindo a assistir a 
um crescimento 
sustentado.  

Seguradoras 2011 2012 2013

Capitais Públicos 1 1 1

Capitais Privados 10 12 14

Total Seguradoras 11 13 15

Mediadores de seguro por categoria 2011 2012 2013

Mediação de pessoas individuais

Agente 298 312 329

Total 298 312 329

Mediação Pessoas Colectivas

Agentes de Seguro Directo 9 13 14

Correctores de Seguro Directo 7 9 9

Correctores de Seguros Directo e Resseguro 6 7 8

Total 22 29 31

Total de mediadores de seguros 320 341 360

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Fonte: ARSEG
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Evolução do número de entidades, 2000-2013 (atribuição de licença)

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

2000
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Seguradoras

Mediadores de 
Pessoas Colectivas  
– Agente de Seguro 
Directo
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2014
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AAA

0
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2009

4

2009
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0
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EXU
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9
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2
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Fonte: ARSEG
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Mercado Segurador  
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Evolução do número de entidades, 2000-2013 (atribuição de licença)

2000 2008 
GSSA

2004 
Aon

2012 
Avangard

2002 2010 
Real 
Risk

2006 
Angorisk

20142001 2009 
Porto 
Seguro

2005 2013 
ISEM
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Directo
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7
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3

Fonte: ARSEG
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Zaire

Cabinda

Uige

Bengo

Luanda

Kwanza 
Norte

Malange

Lunda Norte

Lunda Sul

Moxico

Cuando 
Cubango

Cunene

Namibe

Huila

Benguela Huambo

Kwanza Sul

Bié

Fonte: Informação recolhida nos sites de internet das diversas seguradoras e nas demonstrações financeiras  
de 2013 e 2012

Fonte: ARSEG

Mediadores de Seguros (Pessoas Singulares), 2011-2013

Distribuição geográfica da rede de agências das seguradoras, 2013

2011 298

312

329

2012

2013

+4,70%

+5,45%

3 (4%)

2 (3%)

3 (4%)

1 (1%)

3 (4%)

2 (3%)

1 (1%)

1 (1%)
5 (7%)8 (12%)

2 (3%)

1 (1%)

3 (4%)

1 (1%)

26(39%)

2 (3%)

2 (3%)

1 (1%)

Ao nível da mediação 
e corretagem estão 
registados 329 
agentes individuais, 
14 agentes na forma 
de pessoas colectivas 
e 19 corretores.  

A dispersão geográfica da rede de 
agências das seguradoras tem vindo 
a progredir. A necessidade de chegar 
às diversas províncias do país é uma 
prioridade para a generalidade das 
seguradoras. Naturalmente, existe 
uma maior concentração de agências 
em Luanda e Benguela, assistindo-se a 
um aumento gradual de agências pelas 
restantes províncias.  
 
Este processo de implantação de 
balcões tem algumas limitações, pois 
diversas províncias do país ainda se 
encontram num patamar baixo de 
desenvolvimento, quando comparadas 
com as províncias cujas cidades são 
mais dinâmicas. Esta situação, aliada 
à dificuldade que alguns segmentos 
da população têm em aceder a 
produtos seguradores, quer por 
motivos financeiros, quer por falta de 
conhecimento, dificulta o processo de 
implantação. 

Contudo, a perspectiva de 
desenvolvimento é forte. Existe uma 
forte consciencialização da necessidade 
de expansão pelos diversos operadores, 
pois a sociedade assim o exige.  
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Com a evolução que a actividade 
seguradora está a registar, o número 
de colaboradores no sector é 
crescente. Existe uma necessidade de 
competências técnicas grande, por 
forma a responder às especificidades do 
negócio, bem como para acompanhar 
o seu desenvolvimento. É, desta 
forma, expectável que o número de 
colaboradores continue a crescer.  

Comparativamente à realidade 
vivida em mercados mais maduros, 
perspectiva-se uma convergência para 
os níveis apresentados nos mesmos.

A  
Produção de 

Seguro directo 
(mil milhões de 

Kwanzas)

874,8 10555

69,72

82,88

97,6

1400**

B   
Número médio de 

trabalhadores 
no sector segurador 

(unidades)

C   
Rácio (A)/(B)  
(milhões de 
Kwanzas)

Rácio comparativo entre Angola e Portugal – produção de SD/nº médio 
de trabalhadores no sector, em 2013

Produtividade

Fonte: ISP – Relatório do Sector Segurador e dos Fundos de Pensões 2013
 
** Estimativa tendo por base as demonstrações financeiras de 2013 e as informações recolhidas durante as entrevistas 
individuais com interlocutores das seguradoras (estimativa).

Angola Portugal

A dispersão geográfica 
da rede de agências 
das seguradoras tem 
vindo a progredir. 
Existe uma maior 
concentração de 
agências em Luanda  
e Benguela e uma forte 
consciencialização 
da necessidade de 
expansão pelos 
diversos operadores, 
pois a sociedade assim 
o exige.  
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Conta de Ganhos e Perdas, 2011-2013

Fonte: Demonstrações das seguradoras, facultadas pela ARSEG, análise PwC

Valores em AOA

2013 2012 2011

1 Prémios brutos emitidos 97.605.756.736 87.737.468.248 86.340.090.461

2 Indemnizações -29.520.564.370 -20.856.132.267 -23.188.402.436

3 Variação das provisões técnicas -2.935.200.554 -793.410.683 -1.005.508.805

4 Resultado Técnico Bruto (1+2+3) 65.149.991.811 66.087.925.298 62.146.179.220

5 Comissões de mediação -3.052.652.296 -2.834.739.556 -2.380.123.427

6 Custos de estrutura -21.345.169.614 -17.172.969.483 -15.169.673.758

7 Resultado Técnico (4+5+6) 40.752.169.901 46.080.216.259 44.596.382.035

8 Prémios de resseguro -43.450.675.319 -38.628.675.979 -42.994.587.511

9 Comissões de resseguro 2.481.224.786 1.852.929.040 1.643.594.766

10 Indemnizações de resseguro 5.642.716.347 2.395.759.493 2.092.451.301

11 Variações das provisões técnicas de resseguro 712.771.369 199.159.663 -359.447.607

12 Resultado de Resseguro (8+9+10+11) -34.613.962.817 -34.180.827.782 -39.617.989.052

13 Resultado Técnico Liquido de Resseguro (7+12) 6.138.207.084 11.899.388.477 4.978.392.983

14 Variação de provisões não técnicas -5.631.400.152 -8.998.135.640 -4.620.014.480

15 Resultado financeiro 1.826.975.313 1.711.044.822 1.990.534.035

16 Outros ganhos/perdas 271.783.440 -2.191.140.643 -463.935.059

17 Resultado Antes de Impostos (13+14+15+16) 2.605.565.685 2.421.157.016 1.884.977.480

18 Imposto sobre o lucro dos exercícios -1.015.039.622 -928.976.063 -733.756.880

19 Resultado Líquido do Exercício (17+18) 1.590.526.063 1.492.180.953 1.151.220.599

Com a evolução que a actividade 
seguradora está a registar, o número 
de colaboradores no sector é crescente.
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No período em análise o sector 
assistiu a um crescimento contínuo do 
resultado líquido, o qual apresentou 
uma variação de cerca de 38,2% entre 
2011 e 2013. Apesar desta evolução, o 
comportamento dos diversos tipos de 
resultados não foi consistente. O gráfico 
evidencia a trajectória dos diversos 
resultados do sector.

O resultado técnico bruto, nos 3 anos, 
cresceu cerca de 5%. No entanto, o 
crescimento não foi linear, ou seja, 
verificou-se um crescimento de 2011 
para 2012 (6%), mas ocorreu um 
ligeiro decréscimo de 2012 para 2013 
(-1%). O volume de prémios emitidos 
tem crescido a um bom ritmo, em 
parte, fruto do contributo do seguro 
obrigatório de responsabilidade civil 
automóvel e do desenvolvimento 
do ramo de acidentes e doença. No 
entanto, o nível de sinistralidade 
acentuou-se bastante, com um aumento 
de cerca de 27% neste período (apesar 
da redução de sinistros em 2012, o 
exercício de 2013 foi penalizador, 
com especial destaque para o ramo 
petroquímico).  

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

2011

2011

97.605.756.736

1.590.526.063

86.340.090.461

1.151.220.599

72,0%

51,7%

5,8%

2,2%

75,3%

52,5%

13,6%

2,8%

66,7%

41,8%

6,3%
2,7%

87.737.468.248

1.492.180.953

2012

2012

2013

2013

Trajectória dos resultados do sector e evolução dos prémios brutos emitidos, 2011-2013

Resultado líquido do exercício, 2011-2013

Prémios Brutos emitidos (em AOA) Resultado técnico bruto

Resultado técnico líquido de resseguro

Resultado técnico

Resultado antes de impostos *TCMA - Taxa de Crescimento Médio Anual

TCMA*

+38,2%

+6,3%

+29,6%

 +6,6%

38,2
 

%

No período em análise o sector assistiu 
a um crescimento contínuo  
do resultado líquido de cerca de 38,2%.

Fonte: ARSEG
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Analisando a evolução do resultado 
técnico, o qual engloba também as 
comissões de mediação e os custos de 
estrutura da actividade, verificamos 
que o comportamento global é diferente 
do resultado técnico bruto, ou seja, 
no período de 3 anos em análise, 
registou-se uma variação negativa. 
Apesar da evolução positiva em 2012, 
este indicador caiu acentuadamente 
em 2013. Os custos de estrutura 
apresentaram um crescimento em 2 
anos de cerca de 40% (nomeadamente, 
os custos com o pessoal e 
administrativos).   
   
O resultado técnico líquido de resseguro 
segue uma evolução similar àquela do 
resultado técnico bruto. O resultado de 
resseguro do sector cresceu em 2012, 
essencialmente, decorrente de uma 
menor cedência, mas manteve-se ao 
mesmo nível em 2013. 

O resultado técnico 
bruto, nos 3 anos, 
cresceu cerca de 
5%. O volume de 
prémios emitidos 
tem crescido a um 
bom ritmo, em parte, 
fruto do contributo 
do seguro obrigatório 
de responsabilidade 
civil automóvel e do 
desenvolvimento do 
ramo de acidentes e 
doença. 

Taxa efectiva de imposto

(valores em AOA)

2013 2012 2011

Imposto sobre o lucro dos exercícios -1.015.039.622 -928.976.063 -733.756.880

Resultado Antes de Impostos 2.605.565.685 2.421.157.016 1.884.977.480

Taxa efectiva de imposto 39% 38% 39%

O resultado antes de imposto registou 
um crescimento contínuo ao longo dos 
3 anos. O menor reforço das provisões 
não técnicas, verificado em 2013, 
permitiu compensar um resultado 
técnico líquido de resseguro mais 
baixo.
 
Ao longo do período em análise a taxa 
efectiva de imposto foi ligeiramente 
superior à taxa nominal de imposto 
de 35%. Será importante salientar o 
papel relevante que este sector tem na 
sociedade, no que respeita à receita 
fiscal entregue ao Estado.  

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG



104      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Ranking das 10 principais seguradoras do mercado Angolano (em AOA) – Resultado Líquido do Exercício, 2011-2013

ENSA Seguros
1.201.625.284

322.823.335

161.673.000

107.740.607

30.258.401

24.782.230

2.909.639

-1.541.528

-64.712.948

-195.031.957

1.590.526.064

1.062.273.505

463.754.424

202.873.358

51.111.530

470.989.161

47.075.167

6.836.085

-556.658.790

24.849.667

9.356.113

1.782.460.220

893.080.519

244.748.994

7.566.700

101.408.525

-142.391.012

102.326.311

0

-640.382

34.805.290

0

1.240.904.945

Triunfal Seguros

Global Seguros

Confiança Seguros

GA Angola Seguros

Tranquilidade

A Mundial Seguros

Total das 10 principais seguradoras

Nossa Seguros

Garantia Seguros

AAA Seguros

2013 2012 2011

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Produção de seguro directo por ramo

(Valores em AOA)

Vida Não VIda

Ramo 2013 2012 2011 

Vida 1.631.787.681 2% 2.406.541.763 3% 3.879.016.518 4%

Não Vida 95.973.969.057 98% 85.330.926.485 97% 82.461.073.944 96%

Acidentes, Doenças e Viagens 31.261.376.132 32% 27.577.931.566 31% 27.709.174.633 32%

Incêndio e Elementos da Natureza 7.641.574.039 8% 8.104.764.652 9% 9.120.250.990 11%

Outros Danos em Coisas 4.318.733.576 4% 2.389.893.237 3% 3.443.846.758 4%

Automóvel 22.717.291.389 23% 20.891.255.795 24% 17.921.159.231 21%

Transportes 2.554.749.416 3% 5.830.212.609 7% 3.787.632.412 4%

Petroquímica 14.222.538.751 15% 13.817.046.059 16% 12.561.994.043 15%

R.C. Geral 5.584.675.667 6% 3.723.643.766 4% 6.029.657.750 7%

Diversos 7.673.030.087 8% 2.996.178.802 3% 1.887.358.127 2%

Total de prémios emitidos 97.605.756.737 87.737.468.248 86.340.090.462

2011

86.340 87.737 97.606

2012 2013

4%

96%

3%

97%

2%

98%

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, 
facultadas pela ARSEG

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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 98%

Peso dos ramos Não Vida, 2011-2013

(percentagem do total dos ramos Não Vida)

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

2012 20112013

3% 7% 5%

15%
16% 15%

6% 4% 7%8% 4% 2%
33% 32% 34%

8% 9% 11%4% 3% 4%
24% 24% 22%

Acidentes, Doenças e Viagens

Transportes Outros Danos 

R.C. Geral

Incêndio e Elementos da Natureza

Petroquímica

Automóvel

Diversos

A produção global bruta emitida 
registou, no período em análise, um 
crescimento de cerca de 13%. Com uma 
maior ênfase de 2012 para 2013 (cerca 
de 11%), a tendência tem sido sempre 
crescente. Associado a um contexto 
económico e social que tem evoluído, 
também este sector tem apresentado 
um forte desenvolvimento. 

À semelhança da generalidade dos países 
Africanos, com excepção da África do 
Sul, a preponderância dos Ramos Não 
Vida é evidente, quando comparados 
com o Ramo Vida. Em 2013, cerca de 
98% da produção emitida respeitou 
a Ramos Não Vida. O Ramo Vida e os 
diversos Ramos Não Vida mantêm, 
nestes 3 anos, um peso consistente. 
A contextualização económico-social 
destes países acaba por ditar esta 
estrutura da carteira de seguros.  

Cerca de 70% do peso total da produção 
emitida está concentrada em três 
Ramos Não Vida: 33% no Ramos de 
Acidentes, doenças e viagens, 24% 
no Ramo Automóvel e 15% no Ramo 
Petroquímica. Os primeiros dois Ramos 
têm associado a obrigatoriedade do 
seguro, o Seguro de Acidentes de 
Trabalho e o Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil Automóvel, 
respectivamente, e o terceiro está ligado 
ao sector económico de maior relevo na 
economia de Angola.  

Em 2013, cerca de 98% da 
produção emitida respeitou  
a Ramos Não Vida. 

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Ranking das 10 principais seguradoras do mercado Angolano (AOA)  
– Prémios Brutos Emitidos, 2011-2013

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Em termos de crescimento e peso 
na carteira global, são os Ramos 
Automóvel e de Acidentes, Doenças 
e Viagens que maior evolução têm 
apresentado. O primeiro, muito 
impulsionado pelas sucessivas 
campanhas lançadas que dinamizam 
bastante este seguro, enquanto o 
segundo tem sido influenciado pelo 
seguro de saúde, o qual tem conhecido 
uma procura crescente. 

O Ramo Vida tem tido uma relevância 
residual no mercado sendo, no entanto, 
expectável que possa inverter esta 
tendência, passando a assumir outro 
destaque. Factores como a revisão do 
sistema tributário, o desenvolvimento 
do mercado de capitais, o alargamento 
da concessão de crédito bancário, a 
maior sensibilização da sociedade 
para a necessidade de poupar e do 
papel do seguro, o desenvolvimento 
do “Bancassurance”, entre outros, são 
elementos que poderão ser decisivos 
para o crescimento deste ramo.

O Ramo Vida tem 
tido uma relevância 
residual no mercado 
sendo, no entanto, 
expectável que 
possa inverter esta 
tendência, passando 
a assumir outro 
destaque.  

ENSA Seguros
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20.583.607.399

5.682.275.963

4.230.112.000

3.881.953.888
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1.165.344.028

166.103.113

37.776.195

97.605.756.736

33.906.777.111

26.719.022.009

15.467.063.694

3.176.743.930

3.271.733.000

2.851.028.962

688.190.405

207.723.559

226.870.330

250.931.543

86.766.084.543

33.464.021.099

30.989.142.702

12.597.837.293

2.216.399.167

2.852.890.781

3.260.434.921

769.840.556

4.248.035

0

0

86.154.814.553

Garantia Seguros

Global Seguros

Confiança Seguros

AAA Seguros

Tranquilidade

Nossa Seguros

Total das  
10 principais 
Seguradoras

GA Angola Seguros

Triunfal Seguros

A Mundial Seguros

2013 2012 2011

Fonte: ARSEG
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Prémios em cobrança  
 
Face ao peso que assumem no balanço 
das seguradoras, os prémios em 
cobrança devem ser destacados. 
No período de 3 anos em análise a 
percentagem de prémios por cobrar 
situa-se no intervalo entre 71%, em 
2011, e 54% em 2013. Apesar do 
decréscimo, os prémios por cobrar 
ainda representam uma parcela muito 
significativa da produção emitida. 
 

Provisão para prémios  
em cobrança 
 
O nível de provisionamento assume 
uma expressão muito significativa 
no total dos prémios em cobrança. 
Conforme referido acima, trata-se de 
uma preocupação sectorial premente, 
a qual deverá ser endereçada quer 
pela selecção de clientes, quer 
pela identificação/introdução de 
mecanismos que agilizem as cobranças 
dos prémios. 

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

2013 2012 2011

Prémios em cobrança 52.767.896.675 50.348.521.811 61.627.978.228

Prémios brutos emitidos 97.605.756.736 87.737.468.248 86.340.090.461

Prémios em cobrança (%) 54% 57% 71%

Trata-se de uma matéria sensível, 
reflectindo a dificuldade que as 
seguradoras têm em materializar em 
dinheiro as suas apólices de seguro. 
Podemos visualizar, no quadro abaixo, o 
montante que se encontra provisionado 
relativo aos prémios em cobrança. 
O peso signifivativo dos prémios em 
cobrança, bem como das respectivas 
provisões, resultará, essencialmente 
de: (i) dificuldades financeiras sentidas 
pelos tomadores de seguros e de (ii) 
problemas operacionais nos processos 
de cobrança dos prémios.

2013 2012 2011

Provisão para prémios em cobrança 33.007.813.292 25.463.011.942 15.694.106.336

Prémios em cobrança 52.767.896.675 50.348.521.811 61.627.978.228

Taxa de provisionamento (%) 63% 51% 25%

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

O nível de 
provisionamento 
assume uma 
expressão muito 
significativa no total 
dos prémios em 
cobrança. 
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Indemnizações  
de seguro directo

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Face à evolução que o sector tem 
registado, naturalmente que o 
montante de indemnizações também 
apresenta um crescimento. No período 
de três anos, em análise o valor de 
indeminizações cresceu cerca de 27%, 
com maior destaque no último ano. É 
interessante reparar que a evolução 
da produção emitida, apesar de 
expressiva, cerca de 13%, foi, mesmo 
assim, bastante inferior à evolução da 
sinistralidade, o que se traduz numa 
deterioração dos resultados e da 
rentabilidade do sector. No entanto, 
o rácio de sinistralidade ainda é 
bastante baixo, principalmente quando 
comparado com o de outros países, cujo 
sector se apresenta num patamar de 
maturidade mais avançado. 

Indemnizações – Decomposição das indemnizações por ramo

(Valores em AOA)

Ramo 2013 2012 2011

Vida 359.224.535 1% 638.730.502 3% 1.047.165.580 5%

Não Vida 29.020.853.243 99% 20.217.401.765 97% 22.141.236.861 95%

Acidentes, Doenças e Viagens 18.135.798.015 62% 18.435.708.453 88% 13.392.759.215 58%

Incêndio e Elementos da Natureza 1.589.584.644 5% 719.772.455 3% 961.200.095 4%

Outros Danos em Coisas 1.240.001.118 4% -216.572.117 -1% 581.032.767 3%

Automóvel 5.564.215.315 19% 4.601.610.393 22% 3.243.562.457 14%

Transportes -396.544.282 -1% -71.782.299 0% -500.464.405 -2%

Petroquímica 2.710.721.141 9% -3.174.109.160 -15% 4.364.694.247 19%

R.C. Geral 143.287.618 0% -78.358.696 0% 17.096.355 0%

Diversos 33.767.917 0% 1.506.458 0% 41.870.019 0%

Contas Gerais 21.756 0% -373.721 0% 39.486.111 0%

Total das indemnizações 29.380.077.778 20.856.132.267 23.188.402.441

A maior concentração das 
indemnizações, à semelhança da 
estrutura da carteira apresentada 
anteriormente, está nos Ramos de 
Acidentes, doenças e viagens (2013: 
cerca de 60%), Automóvel (2013: 
cerca de 20%) e Petroquímica 
(2013: cerca de 10%). A evolução da 
sinistralidade deste último Ramo foi 
inconstante, tendo sido influenciada 
maioritariamente por um dos 
operadores. Foi registado em 2012 um 
ajustamento significativo de libertação 
de provisões para sinistros pendentes, 
fruto de uma redução significativa do 
negócio neste ramo específico.  

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Sinistralidade 
 
Apesar do crescimento global mais 
acentuado registado no montante 
de indemnizações, a taxa de 
sinistralidade global somente cresceu 
três pontos percentuais, entre 2011 e 
2013, resultado da respectiva diluição 
no volume da produção emitida ao 
longo deste período.  

2011 2012 2013

48%

11%
18%

35%

0%
2%

-13%

17%

67%

Acidentes, 
doenças e 

viagens

TransportesOutros 
danos em 

coisas

Responsabilidade 
civil geral

Incêndio e 
elementos 

da natureza

PetroquímicaAutomóvel Diversos

9%

22%

-23%

-2%

0%

-9%

58%

21%
24%

19%

3%
0%

-16%

29%

Rácio de Sinistralidade – Ramo Não Vida, por sub-ramo (Portugal vs Angola)

Acidentes de 
trabalho

112%
105%

79%
69%

50%
41%

79%
65% 66%

23%

Doença Automóvel Incêndio e  
outros danos 

em coisas 

Responsabilidade 
Civil Geral

A taxa de sinistralidade global situa-se, 
em 2013, nos 30%, tendo apresentado 
um comportamento inconstante ao 
longo dos três anos, com uma redução 
em 2012, fruto dos desenvolvimentos 
referidos no Ramo Petroquímica. 
Destaca-se o comportamento do 
Ramo de Acidentes, Doenças e 
Viagens, cujo nível de sinistralidade 
é bastante superior aos restantes, 
evidenciando uma problemática que 
o sector atravessa, referente à fraca 
rentabilidade dos Ramos de Acidentes 
de Trabalho e Saúde. 

-1%

A taxa de sinistralidade 
global somente cresceu três 
pontos percentuais, entre 
2011 e 2013, resultado da 
respectiva diluição no volume 
da produção emitida ao longo 
deste período. 

Angola

Portugal

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Ranking das 10 principais Seguradoras do Mercado Automóvel (AOA)
– Indemnizações, 2011-2013

Tendencialmente, existirá uma 
convergência dos níveis de 
sinistralidade para patamares mais 
próximos dos níveis registados em 
mercados mais maduros. À medida que 
a sociedade for tendo enraizada uma 
cultura de seguros mais forte e existir 
uma maior disseminação das redes 
comerciais dos diversos operadores 
pelo país, é expectável um progressivo 
alinhamento.

ENSA Seguros
17.063.992.993

4.052.124.887

2.934.745.991

1.799.945.235

1.720.806.814

1.444.748.000

247.646.487

223.945.587

16.746.757

15.861.620

29.520.564.370

14.393.325.336

1.541.696.573

830.079.880

1.153.905.976

1.557.755.008

1.088.315.000

36.872.879

67.864.297

5.746.757

21.664.458

20.697.225.972

18.004.218.375

1.765.541.891

929.392.084

793.269.331

676.878.274

931.434.881

134.375

73.302.949

0

0

23.174.172.160

Garantia Seguros

Global Seguros

Confiança Seguros

AAA Seguros

Tranquilidade

Nossa Seguros

Total das  
10 principais 
seguradoras

GA Angola Seguros

Triunfal Seguros

A Mundial Seguros

2011 2012 2013

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Comissões de mediação  
 
O nível de comissionamento 
manteve-se estável no período de 3 
anos em análise. Verificou-se uma 
evolução proporcional das comissões 
de mediação processadas, face ao 
comportamento da produção emitida. 
 
Analisando de forma mais detalhada, 
constatamos, naturalmente, que o 
peso maior das comissões recai sobre o 
sector não vida, com cerca de 90% em 
2013 e com mais de 97% nos restantes 
dois anos. Em termos de valor, as 
maiores comissões estão ligadas aos 
ramos não vida obrigatórios, aumóvel 
e acidentes de trabalho.  

O nível de 
comissionamento 
manteve-se estável 
no período de 3 anos 
em análise. O peso 
maior das comissões 
recai sobre o sector 
não vida, com cerca 
de 90% em 2013 e 
com mais de 97% nos 
restantes dois anos. 

2013 2012 2011

Prémios brutos emitidos 97.605.756.736 87.737.468.248 86.340.090.461

Comissões de mediação -3.052.652.296 -2.834.739.556 -2.380.123.427

Taxa de comissionamento 3% 3% 3%

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Comissões de mediação do Seguro Directo por ramo

2.380

2.835

3.052

2011

2012

2013 89%

97%
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7% 6%34% 33%
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2%

3%3%

2%2%

1%

1%
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Automóvel

Vida

Incêndio e elementos da natureza Responsabilidade civil geral

Transportes

Petroquímica

Outros danos em coisas

Diversos

Acidentes, doenças eviagens

Não-Vida

Detalhe do Ramo Não-Vida

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Comissões de mediação do Seguro Directo por ramo – Taxa de Comissionamento

2013 2012 2011

Vida

Acidentes, 
Doenças e 

Viagens

Incêndio e 
Elementos da 

Natureza

Outros Danos  
em Coisas

Automóvel Transportes Petroquímica Responsabilidade 
Civil Geral

Diversos

Vida VidaNão Vida Não Vida Não Vida

18% 2% 3% 3%3% 1%

3% 2% 2% 4% 3% 0% 1% 1%

Custos de estrutura

2013 2012 2011

Prémios brutos emitidos 97.605.756.736 87.737.468.248 86.340.090.461

Custos de estrutura -21.345.169.614 -17.172.969.483 -15.169.673.758

Rácio de despesas 22% 20% 18%

Associado à evolução do sector, 
também as estruturas das seguradoras 
estão a crescer, o que se traduz num 
aumento dos respectivos custos. Os 
custos de estrutura registaram um 
crescimento de cerca de 40% no 
período em análise. Esta realidade não 
acompanhou a evolução dos prémios 
emitidos, cujo crescimento para o 
mesmo período foi mais reduzido, 
evidenciando uma deterioração da 
rentabilidade do sector. 

Ao nível do rácio de despesas, o efeito 
do crescimento dos custos acaba por 
ser diluído na produção emitida, 
resultando numa taxa crescente de 2% 
ao ano, ao longo do periodo 2011- 
-2013. Este indicador tem uma grande 
relevância, pois espelha a eficácia do 
negócio das diversas seguradoras. 

O quadro seguinte permite-nos 
analisar as diversas naturezas dos 
custos de estrutura das seguradoras. 

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Mercado Segurador  
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Custos de estrutura, 2011-2013 

(Valores em milhões de AOA e % do total)

2011 2012 2013

Custos com pessoal

Custos Administrativos

Amortizações

Como é possivel verificar, cerca de 50% 
dos custos respeitam ao pessoal e cerca 
de 40% a administrativos. Estas duas 
naturezas representam cerca de 90% 
dos custos de estrutura do sector. Os 
custos com o pessoal cresceram, entre 
2011 e 2013, cerca de 30%, enquanto 
os custos administrativos, para o 
mesmo período, cerca de 46%.    

Este indicador de actividade, muito 
comum na indústria seguradora, 
evidencia uma deterioração da 
rentabilidade do negócio. Apesar de 
constante em 2011 e 2012, a taxa 
cresceu 8 pontos percentuais em 2013.

É natural que se assista a um aumento 
do seu valor e a uma convergência, 
ao longo do tempo, para a realidade 
de mercados mais maduros. Mesmo 
assim, o nível das taxas apresentadas 
ainda é relativamente baixo, face à 
realidade que se vive em indústrias 
mais amadurecidas, pelo que 
acaba por constituir um factor de 
atractividade para se investir neste 
negócio. 

Rácio combinado

Rácio combinado – Ramos Não Vida

AngolaPortugal

2011 2012 20132011 2012 2013

27%

67%
27%

20%

96% 96%

28%

68% 24%

23%

27%

69%

30%

25%

Rácio de sinistralidade

Rácio de despesas (incluí taxa de comissionamento)

Impostos e Taxas

Rácio de despesas

Rácio de sinistralidade

Rácio combinado Rácio combinado

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

50%

15.170

17.173

21.345

38%
37%

50%

47%

39%

8%

4%

5%

8%

4%

10%

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, 
facultadas pela ARSEG
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Resultado de resseguro

A performance das operações de 
resseguro melhorou ao longo destes 
3 anos. Apesar dos valores se terem 
mantido constantes entre 2012 e 
2013, quando comparado com 2011 
o resultado apresentou uma clara 
melhoria (redução de cerca de 13%). 
A rentabilidade conseguida pelo 
sector neste período cresceu, com o 
resultado negativo das operações de 
resseguro a cair cerca de 11% desde 
2011. 

Entre 2011 e 2013 a taxa de 
cedência de prémios de resseguro 
cedido decresceu, mantendo-se 
alinhada entre 2012 e 2013. Apesar 
desta evolução, ainda é claro o 
conservadorismo que existe no 
sector no que respeita à assunção de 
riscos, pois quando comparado com 
outros mercados mais maduros as 
taxas ainda se apresentam elevadas 
(situadas no intervalo de 45%-50%, 
entre 2011 e 2013). Esta situação 
evidencia alguma prudência por parte 
dos operadores. 

2013 2012 2011
Prémios de resseguro -43.450.675.319 -38.628.675.979 -42.994.587.511
Comissões e participação nos resultados de resseguro 2.481.224.786 1.852.929.040 1.643.594.766
Indemnizações de resseguro 5.642.716.347 2.395.759.493 2.092.451.301
Variações das provisões técnicas de resseguro 712.771.369 199.159.663 -359.447.607
Resultado de resseguro -34.613.962.817 -34.180.827.782 -39.617.989.052

Taxa de cedência de prémios de resseguro cedido 45% 44% 50%
Taxa de recuperação de sinistros de resseguro cedido 19% 11% 9%
Taxa de comissionamento de resseguro cedido 6% 5% 4%
Taxa de rentabilidade sobre os prémios brutos emitidos -35% -39% -46%

A performance das operações  
de resseguro melhorou ao longo 
destes 3 anos. 

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

Taxas de cedência de prémios de 
resseguro cedido – Portugal e Angola, 
2011-2013 

(Em percentagem)

50%

23%

26% 26%

44%
45%

2011 2012 2013

Angola Portugal

Relativamente às indemnizações 
de resseguro cedido, verificou-se a 
situação inversa. Ou seja, a taxa de 
recuperação de sinistros junto das 
resseguradoras cresceu cerca de 10%, 
entre 2011 e 2013. A comparticipação 
do resseguro na sinistralidade das 
resseguradoras tem vindo a aumentar. 
Ao nível da taxa de comissionamento 
de resseguro cedido, a mesma 
manteve-se praticamente constante 
durante o referido período. 

Contudo, a taxa de cedência tem 
vindo a reduzir o que revela um 
ajustamento natural do negócio à 
medida que o conhecimento vai sendo 
maior e as seguradoras ficam mais 
robustas. Naturalmente, existirá uma 
convergência para a realidade que se 
vive nos sectores mais maduros, com a 
taxa de cedência progressivamente a 
diminuir.

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, 
facultadas pela ARSEG



ARSEG  |  PwC        117

Mercado Segurador  
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Principais rubricas de balanço

Valores em AOA
2013 2012 2011

Investimentos, depósitos bancários e caixa 62.351.917.894 53.809.129.869 52.970.624.560
Provisões técnicas de resseguro cedido 12.319.882.234 10.477.336.981 10.894.163.023
Prémios em cobrança 52.767.896.675 50.348.521.811 61.627.978.228
Outros 49.955.568.144 42.978.953.489 34.611.469.832
Total Activo 177.395.264.947 157.613.942.151 160.104.235.644
Provisões técnicas 49.999.961.805 38.750.629.809 48.684.605.189

Provisões não técnicas 39.072.632.982 32.113.454.179 18.765.048.635
Outros 56.678.524.803 42.359.058.794 57.591.300.918
Total Passivo 145.751.119.589 113.223.142.782 125.040.954.742
Capital Próprio 32.943.392.014 44.390.799.368 35.063.280.902
Total Passivo + Capital Próprio 178.694.511.603 157.613.942.150 160.104.235.643

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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O património líquido do sector 
apresentou um decréscimo de cerca de 
10% no período de 3 anos em análise. 
Apesar do crescimento registado 
em 2012 de cerca de 27%, em 2013 
assistiu-se a uma quebra de cerca de 
30%.Esta quebra está, essencialmente, 
relacionada com um ajustamento 
significativo de regularização, 
realizado por um dos operadores. 

Ao nível do activo consolidado do 
sector assistiu-se a um crescimento 
de cerca de 10% entre 2011 e 2013. 
O montante relativo a investimentos 
aumentou cerca de 20%, acompanhado 
por um crescimento moderado das 
provisões técnicas de resseguro cedido, 
em parte, alinhado com a evolução das 
provisões técnicas de seguro directo. 

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Os montantes de prémios em cobrança 
têm vindo a reduzir (cerca de 14%), 
espelhando um maior esforço na 
cobrança da produção emitida, tendo-
se verificado um crescimento de outros 
elementos do activo em cerca de 40%.   
O passivo apresentou um crescimento 
de 16% durante o período em análise. 
As provisões técnicas cresceram 
moderadamente, enquanto as 
provisões não técnicas, com especial 
destaque para a provisão para prémios 
em cobrança, aumentaram de forma 
acentuada (cerca de 108%). 

Ranking das seguradoras do mercado Angolano (AOA) - capital próprio, 2011-2013

2013 20112012

ENSA Seguros

AAA Seguros

GA Angola Seguros

GLOBAL Seguros

NOSSA Seguros

TRIUNFAL Seguros

GARANTIA Seguros

CONFIANÇA Seguros

TRANQUILIDADE

A MUNDIAL Seguros

TOTAL

17.237.499.269

7.596.717.857

2.478.665.307

2.432.703.019

1.469.545.000

32.943.392.014

888.137.052

988.581.091

406.178.002

30.305.573.658

6.428.085.186

2.116.244.921

1.318.562.410

1.312.190.707

1.043.458.177

1.007.896.152

1.009.356.113

43.986.763.671

27.865.579.578

2.167.591.862

1.573.131.749

1.267.450.880

1.026.046.940

938.097.314

34.368.964.297

0

0

188.949.300

-743.583.883

190.490.828

-745.094.482

747.149.618

-1.216.083.644

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Solvência

Em traços gerais o sector apresenta- 
-se solvente, apesar da diminuição 
do rácio entre 2012 e 2013. É um 
indicador muito relevante, não só para 
efeitos do exercício da actividade, 
como também para o próprio processo 
de supervisão. 

O mercado apresenta alguns 
operadores já com alguma 
antiguidade/maturidade, com 
níveis mais estáveis de solvência. No 
entanto, apresenta, também, diversas 
seguradoras recentes, cujos índices de 
crescimento são elevados e, por isso, 
têm níveis de solvência mais voláteis.

Investimentos

Margem de Solvência do Sector

164%

120%

233%

210%

Angola

Portugal

Fontes: Angola – Calculado por aproximação com base nas contas das seguradoras disponibilizadas pela ARSEG.
             Portugal - ISP

Decomposição da carteira de investimentos por tipo de activo

Valores em AOA
2013 2012 2011

Imóveis 35.926.302.772 77% 32.078.297.656 74% 28.170.466.270 73%
Títulos de rendimento variável 2.419.469.135 5% 457.003.582 1% 623.417.782 2%
Títulos de rendimento fixo 105.192.888 0% 103.260.776 0% 102.674.569 0%
Depósitos em instituições de crédito 8.316.714.452 18% 10.540.339.139 24% 9.575.182.211 25%
Outros 30.564.096 0% 30.564.096 0% 30.564.096 0%
Total de investimentos 46.798.243.344 100% 43.209.465.249 100% 38.502.304.928 100%

Depósitos à ordem e caixa 15.553.674.550 10.599.664.620 14.468.319.633
Investimentos, depósitos bancários e caixa 62.351.917.894 53.809.129.869 52.970.624.561

A dispersão dos investimentos 
efectuados pelo sector é reduzida. 
Como é possível verificar em 2013, 
cerca de 95% do total investido está 
representado por imóveis e depósitos 
em instituições de crédito.  

A ausência de um mercado de capitais/
bolsa de valores desenvolvido e 
a impossibilidade de investir no 
exterior são factores que restringem 
os investimentos. É expectável que 
existam desenvolvimentos neste campo 
num futuro próximo. 

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

2012

2012

2013

2013

O sector apresenta-se 
solvente, apesar  
da diminuição do 
rácio entre 2012  
e 2013. 
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O nível de rentabilidade apresentado 
pela carteira de activos existente 
é relativamente baixo, com a 
rentabilidade financeira a representar 
cerca de 3% do investimento médio 
feito pelas seguradoras, durante 2013 
e 2012.

Ao longo dos 3 anos em análise 
verifica-se uma taxa de representação 
das provisões técnicas superior a 
100%.

Rentabilidade financeira

Valores em AOA
2013 2012 2011

Resultado financeiro 1.826.975.313 1.711.044.822 1.990.534.035

Investimentos, Depósitos bancários 
e Caixa

62.351.917.894 53.809.129.869 52.970.624.560

Taxa de rentabilidade média  
dos investimentos 

3% 3% 8%

Representação das provisões técnicas

Valores em AOA
2013 2012 2011

Resultado financeiro 1.826.975.313 1.711.044.822 1.990.534.035

Investimentos, Depósitos bancários 
e Caixa

62.351.917.894 53.809.129.869 52.970.624.560

Taxa de rentabilidade média  
dos investimentos 

3% 3% 8%

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG
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Como tem vindo a ser referido ao longo 
deste estudo, o Ramo Vida tem pouca 
preponderância no sector. O nível das 
provisões técnicas que respeitam a 
este ramo evidencia bem este facto. Ao 
longo dos 3 anos em análise o peso das 
provisões técnicas afectas aos Ramos 
Não Vida tem representado mais de 
90% seu total.  

Ao longo do período compreendido 
entre 2011 e 2013 as provisões 
cresceram moderadamente (cerca 
de 3%), fruto do crescimento da 
actividade e, consequentemente, das 
responsabilidades. As provisões para 
riscos em curso e as provisões para 
sinistros pendentes representam, ao 
longo deste período, cerca de 80%  
do total das provisões. 

Nível de diferimento  
dos prémios 

Mantém-se relativamente constante 
a taxa de diferimento da produção 
emitida, evidenciando uma subscrição 
maioritariamente feita nos primeiros 
meses do ano.

Repartição das provisões técnicas entre os Ramos Vida e Não Vida

Valores em AOA
2013 2012 2011

Ramos

Vida 2.182.905.194 4% 3.261.473.200 8% 3.175.006.890 7%

Não Vida 47.817.056.611 96% 35.489.156.609 92% 45.509.598.299 93%

Total 49.999.961.805 100% 38.750.629.809 100% 48.684.605.189 100%

Decomposição das provisões técnicas por tipo

Valores em AOA
2013 2012 2011

Provisão matemática do ramo vida 2.182.905.194 4% 3.261.473.200 8% 3.175.006.890 7%

Provisão matemática de acidentes de trabalho 4.277.168.322 9% 2.625.812.116 7% 3.322.346.983 7%

Provisão para riscos em curso 19.039.276.769 38% 16.590.243.550 43% 14.889.503.537 31%

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes  
de trabalho

1.637.751.567 3% 1.326.354.822 3% 1.186.533.451 2%

Provisão para sinistros pendentes 22.862.859.953 46% 14.946.746.122 39% 26.111.214.328 54%

Total 49.999.961.805 100% 38.750.629.809 100% 48.684.605.189 100%

Provisões técnicas

Valores em AOA
2013 2012 2011

Provisão para riscos em curso 19.039.276.769 16.590.243.550 14.889.503.537

Prémios brutos emitidos 97.605.756.736 87.737.468.248 86.340.090.461

Taxa de diferimento  
dos prémios (%)

20% 19% 17%

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

Taxa de diferimento



122      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

Taxa de cobertura

2013 2012 2011

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes de trabalho 1.637.751.567 1.326.354.822 1.186.533.451

Provisão para sinistros pendentes 22.862.859.953 14.946.746.122 26.111.214.328

Prémios brutos emitidos 97.605.756.736 87.737.468.248 86.340.090.461

Taxa de cobertura 25% 19% 32%

Os rácios alcançados revelam bem 
a pouca maturidade que o sector 
apresenta. O nível de crescimento 
que a indústria apresenta, associado 
a um mercado ainda recente, resulta 
em taxas ainda reduzidas, quando 
comparadas com aquelas de países 
mais maduros. Naturalmente, as taxas 
de cobertura registadas convergirão 
para níveis superiores. 

Fonte: Demonstrações financeiras das seguradoras, facultadas pela ARSEG

Valores em AOA
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Fundos  
de Pensões

1. Estrutura do sector  
dos fundos de pensões

Estrutura

À semelhança do sector segurador, 
também o sector dos fundos de 
pensões tem vindo progressivamente 
a crescer. Tem-se assistido a uma 
dinâmica diferente, mais moderada, no 
entanto, a indústria tem apresentado 
sinais positivos de evolução. O 
licenciamento de mais entidades 
gestoras, não só de sociedades gestoras 
de fundos de pensões, como também 
de empresas de seguros. O nível 
crescente de contribuições, o aumento 
do volume de activos sob gestão, 
são indicadores que evidenciam o 
desenvolvimento do sector.

A envolvente económico-social desta 
indústria é, em parte, diferente da 
realidade seguradora. A inexistência 
de obrigatoriedade, a falta de um 
mercado activo de capitais/bolsa 
de valores, a debilidade financeira 
que existe em vários segmentos da 
população, a ausência de um regime 
fiscal ajustado, constituem factores que 
contribuem para esse distanciamento. 
É expectável que existam 
desenvolvimentos. Naturalmente, 
ocorrerá uma convergência deste 
sector com o restante sector financeiro, 
bancário e segurador. 

O exercício de 2013 encerrou com  
7 entidades gestoras licenciadas, 
das quais somente 5 estão a operar 
(4 sociedades gestoras de fundos de 
pensões e 1 seguradora). Existem 
ainda mais duas sociedades gestoras 
de fundos de pensões, cujo processo 
de licenciamento ficou, entretanto, 
concluído em 2014. 

Entidades gestoras de fundos de pensões

Nº Entidade Tipo Nº do Certificado Data de Emissão

1 Gestão de Fundos, S.A. Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 01/ISS/MF/99 12 de Janeiro de 2000

2 AAA Pensões, S.A. Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 02/ISS/MF/01 01 de Fevereiro de 2001

3 Fénix Pensões, S.A Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 03/ISS/MF/04 03 de Setembro de 2004

4 BESAACTIF, S.A. Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 04/ISS/MF/09 16 de Julho de 2009

5 ENSA - SEGUROS DE Angola, S.A. Seguradora 01/ISS/MF/02 06 de Dezembro 2002

6 NOSSA - SEGUROS, S.A. Seguradora 03/ISS/MF/05 02 de Abril de 2005

7 GLOBAL - SEGUROS, S.A. Seguradora 06/ISS/MF/05 02 de Junho de 2006

8 Angola PREV., S.A. Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 05/ARSEG/MF/14 23 de Abril de 2014

9 SONANGOL VIDA, S.A. Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 06/ARSEG/MF/14 23 de Junho de 2014

Fonte: ARSEG

Também o sector 
dos fundos de 
pensões tem vindo 
progressivamente a 
crescer. A envolvente 
económico-social 
desta indústria é, em 
parte, diferente da 
realidade seguradora.
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Nº de entidades gestoras e montante de fundos de pensões geridos

          Valores em AOA

Nº Montante sob gestão Nº Montante sob gestão Nº Montante sob gestão

Empresas de seguros 1 9.824.418.888 1 5.787.443.318 1 5.027.647.035

Sociedades gestoras de Fundos de Pensões 4 62.395.232.159 4 60.240.786.760 4 43.300.687.121

Entidades gestoras 5 72.219.651.047 5 66.028.230.078 5 48.328.334.156

         
Fonte: Demonstrações Financeiras das Entidades Gestoras e dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG.

Relativamente a fundos de pensões sob 
gestão, no final do exercício de 2013, 
estão identificados 28 fundos, dos 
quais 10 abertos e 18 fechados. Existe 
um peso significativamente maior 
destes últimos. Esta realidade decorre 
do enquadramento económico-social 
que se vive no país. A constituição/
criação destes veículos é despoletada 
por entidades com esta necessidade 
específica, geralmente empresas, e não 
por uma procura massificada. 

Ao longo do período 
em análise assistiu- 
-se a um aumento 
significativo, cerca 
de 50%, do valor de 
activos sob gestão.

Ranking de entidades gestoras - Apenas Fundos de Pensões fechados 

          Valores em AOA

Entidade Tipo Montante sob gestão Quota de mercado Montante sob gestão Montante sob gestão

  2013 2013 2012 2011

ENSA Seguros Seguradora 9.811.825.142 14% 5.787.443.318 5.027.647.035

Gestão de Fundos Sociedade gestora 29.606.414.987 43% 22.362.013.891 7.958.366.493

AAA Pensões Sociedade gestora 19.437.432.921 28% 25.637.447.554 25.452.392.730

Fénix Sociedade gestora 10.172.727.654 15% 8.810.873.635 7.357.041.085

Total Fundos de Pensões fechados  69.028.400.704  62.597.778.398 45.795.447.344

           
Fonte: Demonstrações Financeiras das Entidades Gestoras e dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

           

Ranking de entidades gestoras      

          Valores em AOA

Entidade Tipo Montante sob gestão Quota de mercado Montante sob gestão Montante sob gestão

  2013 2013 2012 2011

ENSA Seguros Seguradora 9.824.418.888 14% 5.787.443.318 5.027.647.035

Gestão de Fundos Sociedade gestora 32.180.345.848 45% 24.635.953.778 9.916.325.588

AAA Pensões Sociedade gestora 19.572.047.446 27% 26.443.917.347 25.857.901.447

Fénix Sociedade gestora 10.172.727.654 14% 8.810.873.635 7.357.041.085

BESAACTIF Sociedade gestora 470.111.211 1% 350.042.000 169.419.000

Fonte: Demonstrações Financeiras das Entidades Gestoras e dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

 50%
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A dispersão geográfica da rede de 
agências ainda é bastante residual, 
no que respeita a sociedades gestoras 
de fundos de pensões. A maior parte 
das agências é maioritariamente 
pertencente a seguradoras.

Ranking de entidades gestoras - Apenas Fundos de Pensões abertos

          Valores em AOA

Entidade Tipo Montante sob gestão Quota de mercado Montante sob gestão Montante sob gestão

  2013 2013 2012 2011

ENSA Seguros Seguradora 12.593.746 0% 0 0

Gestão de Fundos Sociedade gestora 2.573.930.861 81% 2.273.939.887 1.957.959.095

AAA Pensões Sociedade gestora 134.614.525 4% 806.469.792 405.508.717

BESAACTIF Sociedade gestora 470.111.211 15% 350.042.000 169.419.000

Total Fundos de Pensões abertos  3.191.250.342  3.430.451.679 2.532.886.812

Fonte: Demonstrações Financeiras das Entidades Gestoras e dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

Zaire

Cabinda

Uige

Bengo

Luanda

Kwanza 
Norte

Malange

Lunda Norte

Lunda Sul

Moxico

Cuando 
Cubango

Cunene

Namibe

Huila

Benguela Huambo

Kwanza Sul

Bié

Distribuição geográfica da rede de agências por entidade gestora

3 (5%)

2 (3%)

3 (5%)

2 (3%)

3 (5%)

2 (3%)

2 (3%)

2 (3%)
3 (5%)5 (8%)

2 (3%)

2 (3%)

2 (3%)

2 (3%)

18 (31%)

2 (3%)

2 (3%)

2 (3%)

Fonte: Websites das entidades gestoras, consultados em Janeiro de 2015
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1.096

Fundos de 
Pensões 
Abertos

Total de 
Contribuição

Fundos de 
Pensões 

Fechados

9.681

10.778

501

6.482

6.983

300

10.793

11.093

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

O nível global de contribuições 
aumentou, no período de 3 anos em 
análise, cerca de 3%. Não foi um 
comportamento constante, pois o 
exercício de 2012 apresentou uma 
quebra (cerca de 35%). Analisando 
mais detalhadamente, entre fundos 
de pensões abertos e fechados, 
assistiu-se nestes 3 anos, a uma quebra 
progressiva do nível de contribuições 
para fundos de pensões abertos, 
enquanto os fechados, apesar do 
decréscimo em 2012, apresentaram 
no global, um crescimento apreciável 
(cerca de 11%).

Mais de 90% do 
peso total das 
contribuições estão 
concentradas nos 
fundos de pensões 
fechados.

 + 90%

2. Contribuições2. Contribuições

2011 20132012

(Valores em milhões de AOA)
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Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

O crescimento do negócio dos fundos 
de pensões tem sido uma realidade 
durante o período de 3 anos em 
análise, o qual se traduziu num valor 
mais expressivo de activos sob gestão, 
maiores valores de contribuições 
e, naturalmente, de pensões pagas, 
capitais vencidos e reembolsos. Nestes 
3 anos, o volume de pensões, capitais 
vencidos e reembolsos cresceu cerca 
de 70%, com maior destaque nos 
fundos de pensões fechados, os quais 
representam a maior fatia do negócio.

3. Evolução de pensões, 
capitais vencidos  
e reembolsos

ReembolsosPensões e capitais vencidos

Fundos de Pensões Abertos  
(Valores em milhões de AOA)

Fundos de Pensões Fechados  
(Valores em milhões de AOA)

Total  
(Valores em milhões de AOA)

2011 2012 2013 2011 20112012 20122013 2013

66

38

302

9

3
1 17 15

102

4.797

5.451

7.978

82 53

404

7.979

5.454

4.806
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1.153,0 1.133,3

1.005,7

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, 

disponibilizadas pela ARSEG

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

2011 2012 2013

O comportamento das comissões 
praticadas pelas entidades gestoras 
não foi muito consistente ao longo 
do período de 3 anos em análise. No 
global, o nível de comissões reduziu 
cerca de 13% entre 2011 e 2013, 
diminuiu entre 2011 e 2012 cerca de 
2% e diminuiu cerca de 11% entre 
2012 e 2013. Apesar do aumento 
do valor de activos sob gestão, não 
se assistiu a um acompanhamento 
do nível de comissões, tendo sido 
registado um decréscimo. As 
comissões de gestão representam 
a quase totalidade das comissões 
praticadas.

Analisando o nível de 
comissionamento, em termos 
percentuais e globais, verificamos uma 
redução de 0,9 pontos percentuais 
entre 2011 e 2013. Em 2011 o encargo 
de comissionamento representava 
2,3% do valor dos activos sob gestão, 
enquanto em 2013, 1,4%. Outro 
aspecto a destacar prende-se com 
o nível de comissões praticadas 
entre os fundos abertos e fechados, 
apresentando os primeiros um nível 
mais elevado.  

Total de comissões 
(Valores em milhões de AOA)

(Valores em milhares de AOA)

Tipo de Comissões 2011 2012 2013

Comissões de Gestão 98,28% 97,16% 99,98%

Comissão de Performance 1,37% 2,82% 0,00%

Comissão de Subscrição 0,00% 0,00% 0,01%

Comissões de Mediação 0,03% 0,02% 0,01%

Comissões de Transferência 0,01% 0,00% 0,00%

Comissões Financeiras Bancárias 0,31% 0,01% 0,00%

Grande Total 100,00% 100,00% 100,00%

Tipo de Comissões
Tipo de Fundos 

de Pensões
2011 2012 2013

Comissões de Gestão
Abertos  67.357    81.140    79.606   

Fechados  1.065.775    1.019.952    925.935   

Total das Comissões  
de Gestão

  1.133.131    1.101.092    1.005.541   

Comissão de Performance
Abertos  -      -      -     

Fechados  15.850    31.970    -     

Total das Comissão  
de Performance

  15.850    31.970    -     

Comissão de Subscrição
Abertos  -      -      141   

Fechados  -      -      -     

Total das Comissão  
de Subscrição

  -      -      141   

Comissões de Mediação
Abertos  244    -      -     

Fechados  93    180    59   

Total das Comissões  
de Mediação

  337    180    59   

Comissões de Transferência
Abertos  -      -      -     

Fechados  99    -      -     

Total das Comissões  
de Transferência

  99    -      -     

Comissões Bancárias
Abertos  92    62    -     

Fechados  3.497    -      -     

Total das Comissões Bancárias   3.590    62    -     

Total das Comissões    1.153.007    1.133.305    1.005.741   
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3.430

3.191

45.795

62.598

69.028

48.663

66.028

72.220

2.533

67 81 80
1.066 1.020 926 1.133 1.101 1.006

2,7% 2,3% 2,3%2,4% 1,6% 1,7%2,5% 1,3% 1,4%

A estrutura da carteira de activos que 
compõem os Fundos de Pensões é 
muito condicionada pela realidade do 
país. A inexistência de um mercado 
de capitais activo, as limitações ao 
investimento exterior, a fragilidade da 
moeda local, são exemplos de factores 
que restringem o investimento nas 
melhores condições. 

Taxa de comissionamento de gestão

2011 2012 2013 2011 20112012 20122013 2013

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

Comissões de Gestão Montantes geridos Taxa de comissionamento

Ao longo dos 3 anos em análise 
podemos verificar que o maior peso 
do investimento incide em aplicações 
bancárias, designadamente, depósitos 
a prazo e à ordem. Estas aplicações 
têm apresentado uma tendência 
decrescente, mas em 2013 ainda 
representavam 60% da carteira global. 
O investimento em imóveis tem sido 
progressivo, representando 9% do 
investimento total em 2011 e 13% em 
2013. Relativamente ao investimento 
em títulos de rendimento variável e 
fixo, o comportamento tem sido díspar, 
ou seja, assistiu-se, entre 2011 e 2013, 
a um peso crescente no rendimento 
fixo e a um desinvestimento no 
rendimento variável.

O investimento em imóveis tem 
sido progressivo, representando 
9% do investimento total em 
2011 e 13% em 2013.

13%

Fundos de Pensões Abertos  
(Valores em milhões de AOA)

Fundos de Pensões Fechados  
(Valores em milhões de AOA)

Total  
(Valores em milhões de AOA)
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É expectável num futuro próximo 
que venha a existir uma evolução 
neste domínio e, naturalmente, um 
desenvolvimento na qualidade e 
diversidade do investimento, fruto 
de alterações na regulamentação do 
sector, da introdução de um mercado 
de capitais/bolsa de valores, criação de 
incentivos ao investimento, alterações 
fiscais, ajustadas a este sector, entre 
outras.

2013 2012 2011

Disponibilidades 43.125.137.083 60% 50.558.610.950 76% 44.340.442.747 79%

Imóveis 9.562.654.358 13% 5.609.077.858 8% 5.124.769.330 9%

Títulos de rendimento variável 612.521.382 1% 1.496.879.821 2% 1.381.968.249 2%

Títulos de rendimento fixo 19.039.940.397 26% 9.078.926.354 14% 5.205.865.167 9%

Total 72.340.253.220 100% 66.743.494.983 100% 56.053.045.494 100%

Valores em AOA
2013 2012 2011

Depósitos à ordem 18.973.117.094 26% 9.610.636.211 14% 10.031.881.238 18%

Depósitos a prazo 24.152.019.989 33% 40.947.974.739 61% 34.308.561.509 61%

Disponibilidades 43.125.137.083 60% 50.558.610.950 76% 44.340.442.747 79%

Acções 493.210.003 1% 1.382.413.280 2% 1.170.225.343 2%

Obrigações 0 0% 57.796.318 0% 54.559.073 0%

Imóveis 9.562.654.358 13% 5.609.077.858 8% 5.124.769.330 9%

Empréstimos 791.876.687 1% 787.291.084 1% 493.196.866 1%

Certificados de depósito 18.248.063.710 25% 7.858.306.000 12% 4.284.684.777 8%

Un. Participação Fundos de Investimento 
Mobiliário

0 0% 0 0% 0 0%

Un. Participação Fundos de Investimento 
Imobiliário

119.311.379 0% 114.353.625 0% 112.620.732 0%

Fundos de Obrigações 0 0% 9.664.405 0% 9.610.143 0%

Fundos de Capitalização 0 0% 365.868.548 1% 363.814.308 1%

Investimentos Alternativos - UBS 0 0% 112.915 0% 112.281 0%

Fundos de Acções 0 0% 0 0% 5.129.802 0%

Fundos Mútuos 0 0% 0 0% 93.880.090 0%

Investimentos Financeiros 29.215.116.137 40% 16.184.884.033 24% 11.712.602.747 21%

Total 72.340.253.220 100% 66.743.494.983 100% 56.053.045.494 100%

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG

Detalhe da carteira de investimentos

Valores em AOA
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Rendibilidade

Ao nível da rendibilidade apresentada 
pela carteira global de activos assistiu-
-se a um crescimento de cerca de 
6 pontos percentuais entre 2012 e 
2013. O crescimento foi registado 
nos fundos de pensões fechados, 
os quais representam a maior parte 
do investimento (cerca de 95%). 
Relativamente aos fundos de pensões 
abertos a rentabilidade decresceu dois 
pontos percentuais entre 2012 e 2013. 

2013 2012

Rendimentos 7.921.815.689 2.697.667.192

Valias Realizadas -285.172.730 71.839.484

Rendibilidade 7.550.819.305 2.604.173.066

Ativo médio* 72.612.063.318 65.036.141.405

% de Rentabilidade 11% 4%

Rendimentos dos ativos investidos

2013 2012

FP Abertos

Rendimentos 89.132.504 166.766.713

Valias Realizadas -3.308.850 -1.433.102

Rentabilidade 85.823.655 165.333.610

Ativo médio* 3.217.203.009 3.281.887.083

% de Rentabilidade 3% 5%

2013 2012

FP Fechados

Rendimentos 7.832.683.185 2.530.900.479

Valias Realizadas -281.863.880 73.272.587

Rentabilidade 7.550.819.305 2.604.173.066

Ativo médio* 69.394.860.309 61.754.254.323

% de Rentabilidade 11% 4%

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG 
* o activo médio foi calculado somando o total do activo do ano em causa com o total do activo do ano anterior e dividindo 
por dois.

Valores em AOA

Valores em AOA
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

6. Taxa de penetração  
no PIB

PIB  
(Valores em milhões de AOA)

Angola

Total de montantes geridos/PIB Total de contribuições/PIB

Portugal

Total de montantes geridos 
(Valores em milhões de AOA)

Total de contribuições
(Valores em milhões de AOA)

2011

2011 2011

2011 20112012

2012 2012

2012 20122013

2013 2013

2013 2013

12.11912.326

13.587
1.021 1.051 1.073

4.459

7.0307.584

9.780

11.011

11.984

48 66 72
1111

7

Fonte: Demonstrações financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG, Sigma 3 da Swiss Re e ISP. 
 
Nota: Os valores de Portugal foram calculados tendo por base o câmbio de Euros para Kwazas, em vigor à data de 31 de Dezembro do ano a que se referem.

Angola Portugal

0,49% 0,60% 0,60% 0,11% 0,06% 0,09%

7,51% 55,9%8,53% 57,7%8,85% 36,8%

À semelhança do sector segurador, 
também o sector dos fundos de 
pensões apresenta uma taxa de 
penetração reduzida na riqueza 
produzida pelo país. Ao longo 
do período em análise, esta taxa 
apresenta-se entre os 0,1% em 2011 e 
os 0,09% em 2013, quando analisada 
na perpectiva das contribuições. 

Na perspectiva do montante de activos, 
a taxa apresenta-se entre os 0,49% em 
2011 e 0.6% em 2013. Esta realidade 
evidencia que ainda estamos perante 
um sector com pouca expressão na 
sociedade Angolana, o qual é bem 
espelhado pelo número reduzido 
de entidades gestoras de fundos 
de pensões e de fundos de pensões 
comercializados. 

É expectável que exista um 
desenvolvimento gradual da realidade 
em torno deste sector, à medida que 
o contexto socioeconómico existente 
também vá progressivamente 
mudando. Naturalmente, existirá 
uma convergência para níveis mais 
próximos de mercados mais maduros.
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Mercado Segurador  
e de Fundos de Pensões

7. Índice de densidade 

Fonte: Demonstrações financeiras dos Fundos de Pensões, disponibilizadas pela ARSEG, Sigma 3 da Swiss Re e ISP. 
 
Nota: Os valores de Portugal foram calculados tendo por base o câmbio de Euros para Kwazas, em vigor à data de 31 de Dezembro do ano a que se referem.

Relativamente ao índice de densidade, 
o qual traduz o montante gasto por 
cada cidadão em contribuições para 
Fundos de Pensões, assistiu-se a um 
decréscimo de cerca de 3 pontos 
percentuais no período de 3 anos em 
análise. No entanto, o comportamento 
evolutivo não foi constante, com um 
decréscimo acentuado em 2012.

Comparativamente a sectores de 
fundos de pensões de países mais 
maduros social e economicamente 
assiste-se ainda a um nível de 
contribuições baixo. Tendencialmente, 
este nível irá convergir para níveis mais 
elevados, à medida, que a população 
ganhe uma maior sensibilidade para a 
importância da poupança e segurança 
e exista uma melhor condição 
financeira da sociedade.

Contribuições (milhões de AOA) População Residente (milhões) Contribuições/População Residente 

Índice de densidade dos Fundos de Pensões

(Contribuições/População residente)

Portugal Portugal PortugalAngola Angola Angola

2011 2012 2013

96.764 9.227

6.983
11.093

10,4

20,7

10,510,5

19,6
20,2

62.999 6.042

536
346

550

98.332 9.328

10.778

Assistiu-se a um 
decréscimo de 
cerca de 3 pontos 
percentuais no 
período de 3 anos 
em análise.
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Descrição ENSA 2013 AAA Seguros 2013 NOSSA 2013 GA 2013 A Mundial Seguros Global Seguros 2013 Garantia 2013 Confiança 2013 Tranquilidade 2013 Triunfal Seguros 2013 Total 2013

Investimentos, depósitos bancários e caixa 35.710.681.564 12.359.201.755 3.799.874.000 4.243.000.554 2.285.447.423 1.495.452.493 8.681.745 120.350.745 1.442.042.046 887.185.569 62.351.917.894

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.454.503.934 3.199.583.675 731.065.000 4.778.004.977 720.076.360 1.255.986.270 0 0 180.662.018 0 12.319.882.234

Prémios em cobrança 41.778.755.822 -7.495.019.097 2.544.670.000 11.649.174.675 703.149.570 3.500.818.246 1.528.532 0 84.818.927 0 52.767.896.675

Outros 16.936.207.046 22.042.502.223 960.115.000 3.674.582.378 606.072.386 3.170.049.212 1.837.549.839 377.131.407 115.340.498 236.018.155 49.955.568.144

Total Activo 95.880.148.366 30.106.268.556 8.035.724.000 24.344.762.584 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 177.395.264.947

Provisão matemática do ramo vida 1.971.427.778 115.410.705 95.605.000 0 0 0 0 461.711 0 0 2.182.905.194

Provisão matemática de acidentes de trabalho 3.499.239.139 0 515.379.000 0 145.959.622 103.984.590 5.831.128 6.774.843 0 0 4.277.168.322

Provisão para riscos em curso 10.648.668.759 2.762.243.225 1.424.176.000 1.381.089.961 976.946.835 1.179.243.689 172.944.310 5.901.659 431.649.148 56.413.183 19.039.276.769

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes de trabalho 325.735.382 888.284.061 177.399.000 0 74.287.864 96.849.543 42.126.885 0 33.068.831 0 1.637.751.567

Provisão para sinistros pendentes 14.834.019.931 797.791.781 1.361.208.000 2.548.572.108 2.300.038.517 685.956.042 154.535.242 0 180.738.332 0 22.862.859.953

Provisões técnicas 31.279.090.989 4.563.729.772 3.573.767.000 3.929.662.069 3.497.232.839 2.066.033.864 375.437.565 13.138.212 645.456.311 56.413.183 49.999.961.805

Provisões não técnicas 28.890.057.146 8.021.447.541 1.076.882.000 187.856.643 485.066.538 393.163.751 0 0 18.159.363 0 39.072.632.982

Outros 18.473.500.962 11.223.620.040 1.915.530.000 17.748.578.567 1.076.030.246 4.530.405.587 584.185.498 78.165.938 970.298.515 78.209.450 56.678.524.803

Total Passivo 78.642.649.097 23.808.797.353 6.566.179.000 21.866.097.279 5.058.329.622 6.989.603.202 959.623.063 91.304.150 1.633.914.189 134.622.634 145.751.119.589

Capital Próprio 17.237.499.269 7.596.717.857 1.469.545.000 2.478.665.307 -743.583.883 2.432.703.019 888.137.052 406.178.002 188.949.300 988.581.091 32.943.392.014

Total Passivo + Capital Próprio 95.880.148.366 31.405.515.211 8.035.724.000 24.344.762.586 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 178.694.511.603

Prémios brutos emitidos 37.567.817.318 22.830.298.086 4.230.112.000 20.583.607.399 3.881.953.888 5.682.275.963 1.460.468.746 37.776.195 1.165.344.028 166.103.113 97.605.756.736

Custos com sinistros -17.063.992.993 -2.934.745.991 -1.444.748.000 -4.052.124.887 -1.799.945.235 -1.720.806.814 -223.945.587 -16.746.757 -247.646.487 -15.861.620 -29.520.564.370

Variação das provisões técnicas -125.767.413 0 -594.548.000 -598.073.867 -364.097.798 -565.917.466 -234.950.972 -13.138.213 -382.293.642 -56.413.183 -2.935.200.554

Resultado Técnico Bruto 20.378.056.912 19.895.552.095 2.190.816.000 15.933.408.645 1.717.910.855 3.395.551.683 1.001.572.188 7.891.225 535.403.899 93.828.309 65.149.991.811

Comissões de mediação -1.286.020.045 -252.637 -124.138.000 -904.719.858 -264.372.368 -103.399.960 -293.173.779 -249.121 -76.326.528 0 -3.052.652.296

Custos de estrutura -12.108.994.389 -754.663.123 -1.848.632.000 -2.289.789.548 -1.428.565.166 -1.741.166.042 -651.332.154 -199.578.790 -260.103.865 -62.344.537 -21.345.169.614

Resultado Técnico 6.983.042.478 19.140.636.335 218.046.000 12.738.899.239 24.973.320 1.550.985.681 57.066.255 -191.936.686 198.973.505 31.483.773 40.752.169.901

Prémios de resseguro -3.413.390.066 -18.477.293.403 -1.608.507.000 -16.261.036.050 -108.293.418 -3.118.026.024 -87.698.219 0 -376.431.139 0 -43.450.675.319

Comissões e participação nos resultados de resseguro 783.628.795 0 458.358.000 1.053.622.146 12.562.371 140.890.333 0 0 32.163.141 0 2.481.224.786

Indemnizações de resseguro 184.902.045 0 597.818.000 2.924.108.086 642.245.857 1.267.728.668 0 0 25.913.691 0 5.642.716.347

Variações das provisões técnicas de resseguro 74.731.482 0 70.703.000 0 -17.769.006 450.094.472 0 0 135.011.421 0 712.771.369

Resultado de Resseguro -2.370.127.744 -18.477.293.403 -481.628.000 -12.283.305.818 528.745.804 -1.259.312.551 -87.698.219 0 -183.342.886 0 -34.613.962.817

Resultado Técnico Liquido de Resseguro 4.612.914.734 663.342.932 -263.582.000 455.593.421 553.719.125 291.673.130 -30.631.964 -191.936.686 15.630.619 31.483.773 6.138.207.084

Variação de provisões não técnicas -5.725.818.823 0 145.392.000 0 139.696.197 -133.046.918 -41.519.257 0 -16.103.352 0 -5.631.400.152

Resultado Financeiro 1.588.568.517 0 167.697.000 0 40.601.814 0 0 0 30.107.982 0 1.826.975.313

Outros ganhos/(perdas) 1.372.989.854 -617.867.916 199.221.000 41.057.865 -675.338.022 7.128.569 7.438.273 -3.095.271 -31.176.777 -28.574.134 271.783.440

Resultado Antes de Impostos 1.848.654.282 45.475.016 248.728.000 496.651.286 58.679.114 165.754.781 -64.712.948 -195.031.957 -1.541.528 2.909.638 2.605.565.685

Imposto sobre o lucro dos exercícios -647.028.999 -20.692.786 -87.055.000 -173.827.951 -28.420.713 -58.014.173 0 0 0 0 -1.015.039.622

Resultado Líquido do Exercício 1.201.625.284 24.782.230 161.673.000 322.823.335 30.258.401 107.740.607 -64.712.948 -195.031.957 -1.541.528 2.909.638 1.590.526.063
                       

Solvência*1 131% 92% 132% 81% -63% 250% 163% 4554% 48% 1906% 114%

Rácios            

Rácio de sinistralidade 45% 13% 34% 20% 46% 30% 15% 44% 21% 10% 30%

Rácio de comissionamento 3% 0% 3% 4% 7% 2% 20% 1% 7% 0% 3%

Rácio de despesas 32% 3% 44% 11% 37% 31% 45% 528% 22% 38% 22%

Rácio combinado  81% 16% 81% 35% 90% 63% 80% 573% 50% 47% 55%

Rácio operacional  103% 97% 103% 98% 82% 97% 105% 608% 100% 81% 99%

Rácio de cobertura 40% 7% 36% 12% 61% 14% 13% 0% 18% 0% 25%

Taxa de cedência de prémios de resseguro 9% 81% 38% 79% 3% 55% 6% 0% 32% 0% 45%

Rentabilidade dos activos 1% 0% 2% 1% 1% 1% -4% -39% 0% 0% 1%

Rentabilidade dos investimentos 4% 0% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 3%

Rentabilidade dos capitais próprios 7% 0% 11% 13% -4% 4% -7% -48% -1% 0% 5%

Rentabilidade dos prémios  3% 0% 4% 2% 1% 2% -4% -516% 0% 2% 2%

Números e 
indicadores

8
Seguradoras

*1 Solvência disponibilizada pelas 
Seguradoras nos Relatórios e 
Contas ou estimativa calculada 
pela PwC com base nas contas 
das Seguradoras quando a 
mesma não estava disponível nos 
Relatórios e Contas.
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Descrição ENSA 2013 AAA Seguros 2013 NOSSA 2013 GA 2013 A Mundial Seguros Global Seguros 2013 Garantia 2013 Confiança 2013 Tranquilidade 2013 Triunfal Seguros 2013 Total 2013

Investimentos, depósitos bancários e caixa 35.710.681.564 12.359.201.755 3.799.874.000 4.243.000.554 2.285.447.423 1.495.452.493 8.681.745 120.350.745 1.442.042.046 887.185.569 62.351.917.894

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.454.503.934 3.199.583.675 731.065.000 4.778.004.977 720.076.360 1.255.986.270 0 0 180.662.018 0 12.319.882.234

Prémios em cobrança 41.778.755.822 -7.495.019.097 2.544.670.000 11.649.174.675 703.149.570 3.500.818.246 1.528.532 0 84.818.927 0 52.767.896.675

Outros 16.936.207.046 22.042.502.223 960.115.000 3.674.582.378 606.072.386 3.170.049.212 1.837.549.839 377.131.407 115.340.498 236.018.155 49.955.568.144

Total Activo 95.880.148.366 30.106.268.556 8.035.724.000 24.344.762.584 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 177.395.264.947

Provisão matemática do ramo vida 1.971.427.778 115.410.705 95.605.000 0 0 0 0 461.711 0 0 2.182.905.194

Provisão matemática de acidentes de trabalho 3.499.239.139 0 515.379.000 0 145.959.622 103.984.590 5.831.128 6.774.843 0 0 4.277.168.322

Provisão para riscos em curso 10.648.668.759 2.762.243.225 1.424.176.000 1.381.089.961 976.946.835 1.179.243.689 172.944.310 5.901.659 431.649.148 56.413.183 19.039.276.769

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes de trabalho 325.735.382 888.284.061 177.399.000 0 74.287.864 96.849.543 42.126.885 0 33.068.831 0 1.637.751.567

Provisão para sinistros pendentes 14.834.019.931 797.791.781 1.361.208.000 2.548.572.108 2.300.038.517 685.956.042 154.535.242 0 180.738.332 0 22.862.859.953

Provisões técnicas 31.279.090.989 4.563.729.772 3.573.767.000 3.929.662.069 3.497.232.839 2.066.033.864 375.437.565 13.138.212 645.456.311 56.413.183 49.999.961.805

Provisões não técnicas 28.890.057.146 8.021.447.541 1.076.882.000 187.856.643 485.066.538 393.163.751 0 0 18.159.363 0 39.072.632.982

Outros 18.473.500.962 11.223.620.040 1.915.530.000 17.748.578.567 1.076.030.246 4.530.405.587 584.185.498 78.165.938 970.298.515 78.209.450 56.678.524.803

Total Passivo 78.642.649.097 23.808.797.353 6.566.179.000 21.866.097.279 5.058.329.622 6.989.603.202 959.623.063 91.304.150 1.633.914.189 134.622.634 145.751.119.589

Capital Próprio 17.237.499.269 7.596.717.857 1.469.545.000 2.478.665.307 -743.583.883 2.432.703.019 888.137.052 406.178.002 188.949.300 988.581.091 32.943.392.014

Total Passivo + Capital Próprio 95.880.148.366 31.405.515.211 8.035.724.000 24.344.762.586 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 178.694.511.603

Prémios brutos emitidos 37.567.817.318 22.830.298.086 4.230.112.000 20.583.607.399 3.881.953.888 5.682.275.963 1.460.468.746 37.776.195 1.165.344.028 166.103.113 97.605.756.736

Custos com sinistros -17.063.992.993 -2.934.745.991 -1.444.748.000 -4.052.124.887 -1.799.945.235 -1.720.806.814 -223.945.587 -16.746.757 -247.646.487 -15.861.620 -29.520.564.370

Variação das provisões técnicas -125.767.413 0 -594.548.000 -598.073.867 -364.097.798 -565.917.466 -234.950.972 -13.138.213 -382.293.642 -56.413.183 -2.935.200.554

Resultado Técnico Bruto 20.378.056.912 19.895.552.095 2.190.816.000 15.933.408.645 1.717.910.855 3.395.551.683 1.001.572.188 7.891.225 535.403.899 93.828.309 65.149.991.811

Comissões de mediação -1.286.020.045 -252.637 -124.138.000 -904.719.858 -264.372.368 -103.399.960 -293.173.779 -249.121 -76.326.528 0 -3.052.652.296

Custos de estrutura -12.108.994.389 -754.663.123 -1.848.632.000 -2.289.789.548 -1.428.565.166 -1.741.166.042 -651.332.154 -199.578.790 -260.103.865 -62.344.537 -21.345.169.614

Resultado Técnico 6.983.042.478 19.140.636.335 218.046.000 12.738.899.239 24.973.320 1.550.985.681 57.066.255 -191.936.686 198.973.505 31.483.773 40.752.169.901

Prémios de resseguro -3.413.390.066 -18.477.293.403 -1.608.507.000 -16.261.036.050 -108.293.418 -3.118.026.024 -87.698.219 0 -376.431.139 0 -43.450.675.319

Comissões e participação nos resultados de resseguro 783.628.795 0 458.358.000 1.053.622.146 12.562.371 140.890.333 0 0 32.163.141 0 2.481.224.786

Indemnizações de resseguro 184.902.045 0 597.818.000 2.924.108.086 642.245.857 1.267.728.668 0 0 25.913.691 0 5.642.716.347

Variações das provisões técnicas de resseguro 74.731.482 0 70.703.000 0 -17.769.006 450.094.472 0 0 135.011.421 0 712.771.369

Resultado de Resseguro -2.370.127.744 -18.477.293.403 -481.628.000 -12.283.305.818 528.745.804 -1.259.312.551 -87.698.219 0 -183.342.886 0 -34.613.962.817

Resultado Técnico Liquido de Resseguro 4.612.914.734 663.342.932 -263.582.000 455.593.421 553.719.125 291.673.130 -30.631.964 -191.936.686 15.630.619 31.483.773 6.138.207.084

Variação de provisões não técnicas -5.725.818.823 0 145.392.000 0 139.696.197 -133.046.918 -41.519.257 0 -16.103.352 0 -5.631.400.152

Resultado Financeiro 1.588.568.517 0 167.697.000 0 40.601.814 0 0 0 30.107.982 0 1.826.975.313

Outros ganhos/(perdas) 1.372.989.854 -617.867.916 199.221.000 41.057.865 -675.338.022 7.128.569 7.438.273 -3.095.271 -31.176.777 -28.574.134 271.783.440

Resultado Antes de Impostos 1.848.654.282 45.475.016 248.728.000 496.651.286 58.679.114 165.754.781 -64.712.948 -195.031.957 -1.541.528 2.909.638 2.605.565.685

Imposto sobre o lucro dos exercícios -647.028.999 -20.692.786 -87.055.000 -173.827.951 -28.420.713 -58.014.173 0 0 0 0 -1.015.039.622

Resultado Líquido do Exercício 1.201.625.284 24.782.230 161.673.000 322.823.335 30.258.401 107.740.607 -64.712.948 -195.031.957 -1.541.528 2.909.638 1.590.526.063
                       

Solvência*1 131% 92% 132% 81% -63% 250% 163% 4554% 48% 1906% 114%

Rácios            

Rácio de sinistralidade 45% 13% 34% 20% 46% 30% 15% 44% 21% 10% 30%

Rácio de comissionamento 3% 0% 3% 4% 7% 2% 20% 1% 7% 0% 3%

Rácio de despesas 32% 3% 44% 11% 37% 31% 45% 528% 22% 38% 22%

Rácio combinado  81% 16% 81% 35% 90% 63% 80% 573% 50% 47% 55%

Rácio operacional  103% 97% 103% 98% 82% 97% 105% 608% 100% 81% 99%

Rácio de cobertura 40% 7% 36% 12% 61% 14% 13% 0% 18% 0% 25%

Taxa de cedência de prémios de resseguro 9% 81% 38% 79% 3% 55% 6% 0% 32% 0% 45%

Rentabilidade dos activos 1% 0% 2% 1% 1% 1% -4% -39% 0% 0% 1%

Rentabilidade dos investimentos 4% 0% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 3%

Rentabilidade dos capitais próprios 7% 0% 11% 13% -4% 4% -7% -48% -1% 0% 5%

Rentabilidade dos prémios  3% 0% 4% 2% 1% 2% -4% -516% 0% 2% 2%

Valores em AOA
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Números e indicadores

Seguradoras

Descrição ENSA 2012 AAA Seguros 2012 NOSSA 2012 GA 2012 A Mundial Seguros Global Seguros 2012 Garantia 2012 Confiança 2012 Universal 2012 Tranquilidade 2012 Triunfal Seguros 2012 Total 2012

Investimentos, depósitos bancários e caixa 34.363.559.365 7.289.484.824 3.117.839.523 3.946.859.893 1.506.231.960 1.736.008.114 41.287.061 1.264.854 290.843.920 635.511.775 880.238.581 53.809.129.869

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.338.974.927 3.140.815.878 696.981.445 4.030.262.225 172.972.430 849.393.033 12.875.596 0 207.677.820 27.383.627 0 10.477.336.981

Prémios em cobrança 33.297.845.300 10.248.461.153 2.873.663.142 1.989.522.603 343.249.286 1.337.716.056 0 0 238.620.748 19.443.523 0 50.348.521.811

Outros 20.750.754.639 14.763.811.596 1.050.637.686 1.081.734.999 503.199.861 1.161.011.056 1.469.684.303 1.094.112.970 505.133.395 287.242.392 311.630.593 42.978.953.489

Total Activo 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.796 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.259 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174 157.613.942.151

Provisão matemática do ramo vida 3.105.720.604 113.290.919 42.461.677 0 0 0 0 0 0 0 0 3.261.473.200

Provisão matemática de acidentes de trabalho 2.165.025.338 0 304.759.254 0 43.762.296 89.460.286 22.804.942 0 0 0 0 2.625.812.116

Provisão para riscos em curso 9.760.036.719 2.711.508.203 1.180.139.563 822.022.404 733.603.094 564.983.046 213.313.546 85.781.222 369.073.087 72.731.265 77.051.401 16.590.243.550

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes de trabalho 139.851.543 871.968.658 120.088.094 0 55.731.133 82.381.981 11.402.471 0 35.237.871 9.693.071 0 1.326.354.822

Provisão para sinistros pendentes 8.299.345.747 1.291.087.422 1.297.968.991 1.894.753.913 1.239.087.901 816.866.309 0 0 81.389.328 26.246.511 0 14.946.746.122

Provisões técnicas 23.469.979.951 4.987.855.202 2.945.417.579 2.716.776.317 2.072.184.424 1.553.691.622 247.520.958 85.781.222 485.700.286 108.670.847 77.051.401 38.750.629.809

Provisões não técnicas 21.634.207.186 7.874.114.998 1.383.766.007 96.334.556 624.762.735 260.532.813 175.161.063 0 62.518.809 2.056.011 0 32.113.454.179

Outros 14.341.373.435 16.152.518.064 2.097.747.505 6.119.023.925 573.800.860 1.951.341.411 57.706.760 240.489 290.021.091 668.363.631 106.921.621 42.359.058.794

Total Passivo 59.445.560.572 29.014.488.265 6.426.931.091 8.932.134.799 3.270.748.019 3.765.565.846 480.388.782 86.021.711 838.240.186 779.090.489 183.973.022 113.223.142.782

Capital Próprio 30.305.573.658 6.428.085.186 1.312.190.707 2.116.244.921 -745.094.482 1.318.562.410 1.043.458.177 1.009.356.113 404.035.697 190.490.828 1.007.896.152 44.390.799.368

Total Passivo + Capital Próprio 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.798 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.256 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174 157.613.942.150

Prémios brutos emitidos 33.906.777.111 26.719.022.009 3.271.733.000 15.467.063.694 2.851.028.962 3.176.743.930 688.190.405 250.931.543 971.383.705 207.723.559 226.870.330 87.737.468.248

Custos com sinistros -14.393.325.336 -830.079.880 -1.088.315.000 -1.541.696.573 -1.153.905.976 -1.557.755.008 -67.864.297 -5.746.565 -158.906.295 -36.872.879 -21.664.458 -20.856.132.267

Variação das provisões técnicas -305.065.915 -47.218.326 188.968.000 -49.867.138 484.719.273 -279.148.732 -248.379.484 -85.781.222 -295.065.878 -79.519.860 -77.051.401 -793.410.683

Resultado Técnico Bruto 19.208.385.860 25.841.723.803 2.372.386.000 13.875.499.983 2.181.842.259 1.339.840.190 371.946.623 159.403.757 517.411.532 91.330.820 128.154.471 66.087.925.298

Comissões de mediação -1.485.695.022 -2.181.189 -84.342.000 -780.685.685 -252.286.263 -69.426.773 -108.651.670 0 -41.254.315 -10.216.639 0 -2.834.739.556

Custos de estrutura -8.625.196.393 -1.638.475.586 -1.389.910.000 -1.858.416.793 -1.549.827.902 -1.021.591.722 -204.269.687 -148.328.030 -456.708.527 -197.954.161 -82.290.682 -17.172.969.483

Resultado Técnico 9.097.494.445 24.201.067.029 898.134.000 11.236.397.505 379.728.094 248.821.695 59.025.266 11.075.726 19.448.690 -116.839.980 45.863.789 46.080.216.259

Prémios de resseguro -3.048.541.746 -19.896.424.162 -1.319.448.000 -11.927.793.684 -155.283.035 -1.677.807.289 -38.630.651 0 -508.484.352 -56.263.059 0 -38.628.675.979

Comissões e participação nos resultados de resseguro 479.553.279 120.417.530 370.203.000 678.222.966 31.071.876 105.423.291 0 0 61.111.080 6.926.017 0 1.852.929.040

Indemnizações de resseguro -15.868.921 204.579.174 267.371.000 632.425.879 149.459.966 1.088.271.613 0 0 62.413.917 7.106.865 0 2.395.759.493

Variações das provisões técnicas de resseguro -238.083.822 49.435.121 -37.681.000 0 19.326.919 235.046.905 12.875.548 0 137.963.230 20.276.762 0 199.159.663

Resultado de Resseguro -2.822.941.210 -19.521.992.337 -719.555.000 -10.617.144.839 44.575.726 -249.065.480 -25.755.103 0 -246.996.125 -21.953.414 0 -34.180.827.782

Resultado Técnico Liquido de Resseguro 6.274.553.235 4.679.074.692 178.579.000 619.252.666 424.303.820 -243.785 33.270.162 11.075.726 -227.547.435 -138.793.394 45.863.789 11.899.388.477

Variação de provisões não técnicas -6.001.800.601 -2.851.495.579 9.226.000 0 -11.005.784 -78.737.371 -66.177 0 -62.200.117 -2.056.011 0 -8.998.135.640

Resultado Financeiro 1.453.612.083 0 171.912.000 0 33.210.626 51.369.741 0 0 940.372 0 0 1.711.044.822

Outros ganhos/(perdas) -160.319.419 -1.755.155.779 -47.602.000 94.215.679 24.480.499 106.244.538 5.026.271 -1.719.613 -1.473.728 -415.809.385 -39.027.705 -2.191.140.643

Resultado Antes de Impostos 1.566.045.297 72.423.334 312.115.000 713.468.345 470.989.161 78.633.123 38.230.256 9.356.113 -290.280.907 -556.658.790 6.836.084 2.421.157.016

Imposto sobre o lucro dos exercícios -503.771.792 -25.348.167 -109.240.000 -249.713.922 0 -27.521.593 -13.380.589 0 0 0 0 -928.976.063

Resultado Líquido do Exercício 1.062.273.505 47.075.167 202.875.000 463.754.423 470.989.161 51.111.530 24.849.667 9.356.113 -290.280.907 -556.658.790 6.836.084 1.492.180.953
 

Solvência*1 243% 75% 117% 57% -106% 248% 499% 1339% 109% 249% 1415% 164%

Rácios

Rácio de sinistralidade 42% 3% 33% 10% 40% 49% 10% 2% 16% 18% 10% 24%

Rácio de comissionamento 4% 0% 3% 5% 9% 2% 16% 0% 4% 5% 0% 3%

Rácio de despesas 25% 6% 42% 12% 54% 32% 30% 59% 47% 95% 36% 20%

Rácio combinado  72% 9% 78% 27% 104% 83% 55% 61% 68% 118% 46% 47%

Rácio operacional  99% 93% 94% 96% 86% 102% 95% 96% 130% 168% 80% 97%

Rácio de cobertura 25% 8% 43% 12% 45% 28% 2% 0% 12% 17% 0% 19%

Taxa de cedência de prémios de resseguro 9% 74% 40% 77% 5% 53% 6% 0% 52% 27% 0% 44%

Rentabilidade dos activos 1% 0% 3% 4% 19% 1% 2% 1% -23% -57% 1% 1%

Rentabilidade dos investimentos 4% 0% 6% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Rentabilidade dos capitais próprios 4% 1% 15% 22% -63% 4% 2% 1% -72% -292% 1% 3%

Rentabilidade dos prémios  3% 0% 6% 3% 17% 2% 4% 4% -30% -268% 3% 2%

*1 Solvência disponibilizada pelas Seguradoras nos Relatórios e Contas ou estimativa calculada pela PwC com base nas contas das Seguradoras quando a mesma não estava disponível 
nos Relatórios e Contas.
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Números e indicadores

Descrição ENSA 2012 AAA Seguros 2012 NOSSA 2012 GA 2012 A Mundial Seguros Global Seguros 2012 Garantia 2012 Confiança 2012 Universal 2012 Tranquilidade 2012 Triunfal Seguros 2012 Total 2012

Investimentos, depósitos bancários e caixa 34.363.559.365 7.289.484.824 3.117.839.523 3.946.859.893 1.506.231.960 1.736.008.114 41.287.061 1.264.854 290.843.920 635.511.775 880.238.581 53.809.129.869

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.338.974.927 3.140.815.878 696.981.445 4.030.262.225 172.972.430 849.393.033 12.875.596 0 207.677.820 27.383.627 0 10.477.336.981

Prémios em cobrança 33.297.845.300 10.248.461.153 2.873.663.142 1.989.522.603 343.249.286 1.337.716.056 0 0 238.620.748 19.443.523 0 50.348.521.811

Outros 20.750.754.639 14.763.811.596 1.050.637.686 1.081.734.999 503.199.861 1.161.011.056 1.469.684.303 1.094.112.970 505.133.395 287.242.392 311.630.593 42.978.953.489

Total Activo 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.796 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.259 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174 157.613.942.151

Provisão matemática do ramo vida 3.105.720.604 113.290.919 42.461.677 0 0 0 0 0 0 0 0 3.261.473.200

Provisão matemática de acidentes de trabalho 2.165.025.338 0 304.759.254 0 43.762.296 89.460.286 22.804.942 0 0 0 0 2.625.812.116

Provisão para riscos em curso 9.760.036.719 2.711.508.203 1.180.139.563 822.022.404 733.603.094 564.983.046 213.313.546 85.781.222 369.073.087 72.731.265 77.051.401 16.590.243.550

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes de trabalho 139.851.543 871.968.658 120.088.094 0 55.731.133 82.381.981 11.402.471 0 35.237.871 9.693.071 0 1.326.354.822

Provisão para sinistros pendentes 8.299.345.747 1.291.087.422 1.297.968.991 1.894.753.913 1.239.087.901 816.866.309 0 0 81.389.328 26.246.511 0 14.946.746.122

Provisões técnicas 23.469.979.951 4.987.855.202 2.945.417.579 2.716.776.317 2.072.184.424 1.553.691.622 247.520.958 85.781.222 485.700.286 108.670.847 77.051.401 38.750.629.809

Provisões não técnicas 21.634.207.186 7.874.114.998 1.383.766.007 96.334.556 624.762.735 260.532.813 175.161.063 0 62.518.809 2.056.011 0 32.113.454.179

Outros 14.341.373.435 16.152.518.064 2.097.747.505 6.119.023.925 573.800.860 1.951.341.411 57.706.760 240.489 290.021.091 668.363.631 106.921.621 42.359.058.794

Total Passivo 59.445.560.572 29.014.488.265 6.426.931.091 8.932.134.799 3.270.748.019 3.765.565.846 480.388.782 86.021.711 838.240.186 779.090.489 183.973.022 113.223.142.782

Capital Próprio 30.305.573.658 6.428.085.186 1.312.190.707 2.116.244.921 -745.094.482 1.318.562.410 1.043.458.177 1.009.356.113 404.035.697 190.490.828 1.007.896.152 44.390.799.368

Total Passivo + Capital Próprio 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.798 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.256 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174 157.613.942.150

Prémios brutos emitidos 33.906.777.111 26.719.022.009 3.271.733.000 15.467.063.694 2.851.028.962 3.176.743.930 688.190.405 250.931.543 971.383.705 207.723.559 226.870.330 87.737.468.248

Custos com sinistros -14.393.325.336 -830.079.880 -1.088.315.000 -1.541.696.573 -1.153.905.976 -1.557.755.008 -67.864.297 -5.746.565 -158.906.295 -36.872.879 -21.664.458 -20.856.132.267

Variação das provisões técnicas -305.065.915 -47.218.326 188.968.000 -49.867.138 484.719.273 -279.148.732 -248.379.484 -85.781.222 -295.065.878 -79.519.860 -77.051.401 -793.410.683

Resultado Técnico Bruto 19.208.385.860 25.841.723.803 2.372.386.000 13.875.499.983 2.181.842.259 1.339.840.190 371.946.623 159.403.757 517.411.532 91.330.820 128.154.471 66.087.925.298

Comissões de mediação -1.485.695.022 -2.181.189 -84.342.000 -780.685.685 -252.286.263 -69.426.773 -108.651.670 0 -41.254.315 -10.216.639 0 -2.834.739.556

Custos de estrutura -8.625.196.393 -1.638.475.586 -1.389.910.000 -1.858.416.793 -1.549.827.902 -1.021.591.722 -204.269.687 -148.328.030 -456.708.527 -197.954.161 -82.290.682 -17.172.969.483

Resultado Técnico 9.097.494.445 24.201.067.029 898.134.000 11.236.397.505 379.728.094 248.821.695 59.025.266 11.075.726 19.448.690 -116.839.980 45.863.789 46.080.216.259

Prémios de resseguro -3.048.541.746 -19.896.424.162 -1.319.448.000 -11.927.793.684 -155.283.035 -1.677.807.289 -38.630.651 0 -508.484.352 -56.263.059 0 -38.628.675.979

Comissões e participação nos resultados de resseguro 479.553.279 120.417.530 370.203.000 678.222.966 31.071.876 105.423.291 0 0 61.111.080 6.926.017 0 1.852.929.040

Indemnizações de resseguro -15.868.921 204.579.174 267.371.000 632.425.879 149.459.966 1.088.271.613 0 0 62.413.917 7.106.865 0 2.395.759.493

Variações das provisões técnicas de resseguro -238.083.822 49.435.121 -37.681.000 0 19.326.919 235.046.905 12.875.548 0 137.963.230 20.276.762 0 199.159.663

Resultado de Resseguro -2.822.941.210 -19.521.992.337 -719.555.000 -10.617.144.839 44.575.726 -249.065.480 -25.755.103 0 -246.996.125 -21.953.414 0 -34.180.827.782

Resultado Técnico Liquido de Resseguro 6.274.553.235 4.679.074.692 178.579.000 619.252.666 424.303.820 -243.785 33.270.162 11.075.726 -227.547.435 -138.793.394 45.863.789 11.899.388.477

Variação de provisões não técnicas -6.001.800.601 -2.851.495.579 9.226.000 0 -11.005.784 -78.737.371 -66.177 0 -62.200.117 -2.056.011 0 -8.998.135.640

Resultado Financeiro 1.453.612.083 0 171.912.000 0 33.210.626 51.369.741 0 0 940.372 0 0 1.711.044.822

Outros ganhos/(perdas) -160.319.419 -1.755.155.779 -47.602.000 94.215.679 24.480.499 106.244.538 5.026.271 -1.719.613 -1.473.728 -415.809.385 -39.027.705 -2.191.140.643

Resultado Antes de Impostos 1.566.045.297 72.423.334 312.115.000 713.468.345 470.989.161 78.633.123 38.230.256 9.356.113 -290.280.907 -556.658.790 6.836.084 2.421.157.016

Imposto sobre o lucro dos exercícios -503.771.792 -25.348.167 -109.240.000 -249.713.922 0 -27.521.593 -13.380.589 0 0 0 0 -928.976.063

Resultado Líquido do Exercício 1.062.273.505 47.075.167 202.875.000 463.754.423 470.989.161 51.111.530 24.849.667 9.356.113 -290.280.907 -556.658.790 6.836.084 1.492.180.953
 

Solvência*1 243% 75% 117% 57% -106% 248% 499% 1339% 109% 249% 1415% 164%

Rácios

Rácio de sinistralidade 42% 3% 33% 10% 40% 49% 10% 2% 16% 18% 10% 24%

Rácio de comissionamento 4% 0% 3% 5% 9% 2% 16% 0% 4% 5% 0% 3%

Rácio de despesas 25% 6% 42% 12% 54% 32% 30% 59% 47% 95% 36% 20%

Rácio combinado  72% 9% 78% 27% 104% 83% 55% 61% 68% 118% 46% 47%

Rácio operacional  99% 93% 94% 96% 86% 102% 95% 96% 130% 168% 80% 97%

Rácio de cobertura 25% 8% 43% 12% 45% 28% 2% 0% 12% 17% 0% 19%

Taxa de cedência de prémios de resseguro 9% 74% 40% 77% 5% 53% 6% 0% 52% 27% 0% 44%

Rentabilidade dos activos 1% 0% 3% 4% 19% 1% 2% 1% -23% -57% 1% 1%

Rentabilidade dos investimentos 4% 0% 6% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Rentabilidade dos capitais próprios 4% 1% 15% 22% -63% 4% 2% 1% -72% -292% 1% 3%

Rentabilidade dos prémios  3% 0% 6% 3% 17% 2% 4% 4% -30% -268% 3% 2%

Valores em AOA
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Números e indicadores

Seguradoras

Descrição ENSA 2011 AAA Seguros 2011 NOSSA 2011 GA 2011 A Mundial Seguros 2011 Global Seguros 2011 Garantia 2011 Universal 2011 Tranquilidade 2011 Total 2011

Investimentos, depósitos bancários e caixa 26.799.030.099 17.087.742.998 2.879.517.858 4.002.521.840 1.101.663.080 255.912.069 33.190.223 53.001.406 758.044.988 52.970.624.560

Provisões técnicas de resseguro cedido 2.032.000.749 4.234.376.630 715.034.094 3.404.214.672 15.736.840 383.683.841 25.598.055 83.518.142 0 10.894.163.023

Prémios em cobrança 29.253.916.970 23.716.450.568 3.101.648.226 3.550.056.467 799.599.095 1.094.084.604 8.340.161 103.882.138 0 61.627.978.228

Outros 24.762.312.040 4.019.445.435 475.314.516 525.554.717 657.875.614 2.315.432.036 1.175.324.302 680.211.172 0 34.611.469.832

Total Activo 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.644

Provisão matemática do ramo vida 3.012.822.392 112.647.771 49.536.727 0 0 0 0 0 0 3.175.006.890

Provisão matemática de acidentes de trabalho 2.933.685.491 0 267.130.435 0 7.616.275 71.288.977 42.625.805 0 0 3.322.346.983

Provisão para riscos em curso 6.893.672.908 4.010.963.602 1.259.212.780 797.288.558 1.234.455.632 332.340.541 227.778.224 130.886.815 2.904.477 14.889.503.537

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes de trabalho 98.584.354 752.521.231 188.881.086 0 75.743.889 45.589.760 22.165.419 3.047.713 0 1.186.533.451

Provisão para sinistros pendentes 20.279.887.879 1.137.653.613 1.264.797.250 2.045.862.942 942.398.965 426.249.029 0 14.230.276 134.375 26.111.214.328

Provisões técnicas 33.218.653.024 6.013.786.217 3.029.558.276 2.843.151.501 2.260.214.761 875.468.307 292.569.448 148.164.804 3.038.851 48.684.605.189

Provisões não técnicas 13.788.904.472 2.694.010.958 1.338.871.790 131.393.341 613.756.951 197.792.431 0 318.692 0 18.765.048.635

Outros 7.974.122.783 38.182.626.593 1.777.037.689 6.934.671.105 916.986.561 1.708.400.932 11.785.978 77.812.758 7.856.518 57.591.300.918

Total Passivo 54.981.680.279 46.890.423.768 6.145.467.754 9.909.215.947 3.790.958.273 2.781.661.670 304.355.427 226.296.254 10.895.370 125.040.954.742

Capital Próprio 27.865.579.578 2.167.591.862 1.026.046.940 1.573.131.749 -1.216.083.644 1.267.450.880 938.097.314 694.316.604 747.149.618 35.063.280.902

Total Passivo + Capital Próprio 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.643

Prémios brutos emitidos 33.464.021.099 30.989.142.702 2.852.890.781 12.597.837.293 3.260.434.921 2.216.399.167 769.840.556 185.275.908 4.248.035 86.340.090.461

Custos com sinistros -18.004.218.375 -929.392.084 -931.434.881 -1.765.541.891 -793.269.331 -676.878.274 -73.302.949 -14.230.276 -134.375 -23.188.402.436

Variação das provisões técnicas 667.883.309 407.384.574 -493.229.456 -194.939.478 -770.555.985 -192.643.316 -292.569.448 -133.934.528 -2.904.477 -1.005.508.805

Resultado Técnico Bruto 16.127.686.033 30.467.135.192 1.428.226.445 10.637.355.924 1.696.609.605 1.346.877.577 403.968.159 37.111.104 1.209.183 62.146.179.220

Comissões de mediação -1.659.405.241 -3.775.830 -32.525.129 -384.514.685 -174.753.547 -33.832.462 -91.308.058 -8.474 0 -2.380.123.427

Custos de estrutura -8.331.847.961 -1.436.202.068 -856.451.753 -2.060.596.423 -1.171.006.204 -1.023.266.035 -196.745.960 -92.202.611 -1.354.743 -15.169.673.758

Resultado Técnico 6.136.432.830 29.027.157.293 539.249.563 8.192.244.816 350.849.854 289.779.079 115.914.141 -55.099.981 -145.560 44.596.382.035

Prémios de resseguro -3.728.454.557 -28.125.489.141 -1.249.231.269 -8.891.328.491 -41.653.892 -757.401.098 -76.801.845 -123.802.958 -424.260 -42.994.587.511

Comissões e participação nos resultados de resseguro 711.882.207 86.512.241 330.069.075 355.250.212 0 159.025.455 0 855.576 0 1.643.594.766

Indemnizações de resseguro -97.619.181 64.284.858 416.507.439 1.184.936.735 0 515.778.011 0 8.563.439 0 2.092.451.301

Variações das provisões técnicas de resseguro 280.412.089 -819.375.161 26.768.260 0 -31.568.374 78.655.420 25.598.055 80.062.104 0 -359.447.607

Resultado de Resseguro -2.833.779.443 -28.794.067.203 -475.886.496 -7.351.141.544 -73.222.266 -3.942.212 -51.203.790 -34.321.839 -424.260 -39.617.989.052

Resultado Técnico Liquido de Resseguro 3.302.653.388 233.090.091 63.363.067 841.103.272 277.627.588 285.836.867 64.710.351 -89.421.820 -569.820 4.978.392.983

Variação de provisões não técnicas -2.862.627.807 -1.083.141.867 -138.327.455 0 -410.498.159 -125.100.500 0 -318.692 0 -4.620.014.480

Resultado Financeiro 1.843.748.498 9.119.457 137.001.513 0 0 409.771 0 254.795 0 1.990.534.035

Outros ganhos/(perdas) -909.804.049 998.753.544 -43.700.482 -464.567.306 -9.520.441 -5.133.021 -29.905.061 12.320 -70.562 -463.935.059

Resultado Antes de Impostos 1.373.970.029 157.821.225 18.336.643 376.535.966 -142.391.012 156.013.116 34.805.290 -89.473.396 -640.382 1.884.977.480

Imposto sobre o lucro dos exercícios -480.889.510 -55.494.914 -10.769.943 -131.787.922 0 -54.604.591 0 -210.000 0 -733.756.880

Resultado Líquido do Exercício 893.080.519 102.326.311 7.566.700 244.748.044 -142.391.012 101.408.525 34.805.290 -89.683.396 -640.382 1.151.220.599
 

Rácios

Rácio de sinistralidade 54% 3% 33% 14% 24% 31% 10% 8% 3% 27%

Rácio de comissionamento 5% 0% 1% 3% 5% 2% 12% 0% 0% 3%

Rácio de despesas 25% 5% 30% 16% 36% 46% 26% 50% 32% 18%

Rácio combinado 84% 8% 64% 33% 66% 78% 47% 57% 35% 47%

Rácio operacional 99% 103% 103% 93% 104% 93% 92% 148% 113% 100%

Rácio de cobertura 61% 6% 51% 16% 31% 21% 3% 9% 3% 32%

Taxa de cedência de prémios de resseguro 11% 91% 44% 71% 1% 34% 10% 67% 10% 50%

Rentabilidade dos activos 1% 0% 0% 2% -6% 3% 3% -10% 0% 1%

Rentabilidade dos investimentos 7% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Rentabilidade dos capitais próprios 3% 5% 1% 16% 12% 8% 4% -13% 0% 3%

Rentabilidade dos prémios 3% 0% 0% 2% -4% 5% 5% -48% -15% 1%
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Números e indicadores

Descrição ENSA 2011 AAA Seguros 2011 NOSSA 2011 GA 2011 A Mundial Seguros 2011 Global Seguros 2011 Garantia 2011 Universal 2011 Tranquilidade 2011 Total 2011

Investimentos, depósitos bancários e caixa 26.799.030.099 17.087.742.998 2.879.517.858 4.002.521.840 1.101.663.080 255.912.069 33.190.223 53.001.406 758.044.988 52.970.624.560

Provisões técnicas de resseguro cedido 2.032.000.749 4.234.376.630 715.034.094 3.404.214.672 15.736.840 383.683.841 25.598.055 83.518.142 0 10.894.163.023

Prémios em cobrança 29.253.916.970 23.716.450.568 3.101.648.226 3.550.056.467 799.599.095 1.094.084.604 8.340.161 103.882.138 0 61.627.978.228

Outros 24.762.312.040 4.019.445.435 475.314.516 525.554.717 657.875.614 2.315.432.036 1.175.324.302 680.211.172 0 34.611.469.832

Total Activo 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.644

Provisão matemática do ramo vida 3.012.822.392 112.647.771 49.536.727 0 0 0 0 0 0 3.175.006.890

Provisão matemática de acidentes de trabalho 2.933.685.491 0 267.130.435 0 7.616.275 71.288.977 42.625.805 0 0 3.322.346.983

Provisão para riscos em curso 6.893.672.908 4.010.963.602 1.259.212.780 797.288.558 1.234.455.632 332.340.541 227.778.224 130.886.815 2.904.477 14.889.503.537

Provisão para incapacidades temporárias de acidentes de trabalho 98.584.354 752.521.231 188.881.086 0 75.743.889 45.589.760 22.165.419 3.047.713 0 1.186.533.451

Provisão para sinistros pendentes 20.279.887.879 1.137.653.613 1.264.797.250 2.045.862.942 942.398.965 426.249.029 0 14.230.276 134.375 26.111.214.328

Provisões técnicas 33.218.653.024 6.013.786.217 3.029.558.276 2.843.151.501 2.260.214.761 875.468.307 292.569.448 148.164.804 3.038.851 48.684.605.189

Provisões não técnicas 13.788.904.472 2.694.010.958 1.338.871.790 131.393.341 613.756.951 197.792.431 0 318.692 0 18.765.048.635

Outros 7.974.122.783 38.182.626.593 1.777.037.689 6.934.671.105 916.986.561 1.708.400.932 11.785.978 77.812.758 7.856.518 57.591.300.918

Total Passivo 54.981.680.279 46.890.423.768 6.145.467.754 9.909.215.947 3.790.958.273 2.781.661.670 304.355.427 226.296.254 10.895.370 125.040.954.742

Capital Próprio 27.865.579.578 2.167.591.862 1.026.046.940 1.573.131.749 -1.216.083.644 1.267.450.880 938.097.314 694.316.604 747.149.618 35.063.280.902

Total Passivo + Capital Próprio 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.643

Prémios brutos emitidos 33.464.021.099 30.989.142.702 2.852.890.781 12.597.837.293 3.260.434.921 2.216.399.167 769.840.556 185.275.908 4.248.035 86.340.090.461

Custos com sinistros -18.004.218.375 -929.392.084 -931.434.881 -1.765.541.891 -793.269.331 -676.878.274 -73.302.949 -14.230.276 -134.375 -23.188.402.436

Variação das provisões técnicas 667.883.309 407.384.574 -493.229.456 -194.939.478 -770.555.985 -192.643.316 -292.569.448 -133.934.528 -2.904.477 -1.005.508.805

Resultado Técnico Bruto 16.127.686.033 30.467.135.192 1.428.226.445 10.637.355.924 1.696.609.605 1.346.877.577 403.968.159 37.111.104 1.209.183 62.146.179.220

Comissões de mediação -1.659.405.241 -3.775.830 -32.525.129 -384.514.685 -174.753.547 -33.832.462 -91.308.058 -8.474 0 -2.380.123.427

Custos de estrutura -8.331.847.961 -1.436.202.068 -856.451.753 -2.060.596.423 -1.171.006.204 -1.023.266.035 -196.745.960 -92.202.611 -1.354.743 -15.169.673.758

Resultado Técnico 6.136.432.830 29.027.157.293 539.249.563 8.192.244.816 350.849.854 289.779.079 115.914.141 -55.099.981 -145.560 44.596.382.035

Prémios de resseguro -3.728.454.557 -28.125.489.141 -1.249.231.269 -8.891.328.491 -41.653.892 -757.401.098 -76.801.845 -123.802.958 -424.260 -42.994.587.511

Comissões e participação nos resultados de resseguro 711.882.207 86.512.241 330.069.075 355.250.212 0 159.025.455 0 855.576 0 1.643.594.766

Indemnizações de resseguro -97.619.181 64.284.858 416.507.439 1.184.936.735 0 515.778.011 0 8.563.439 0 2.092.451.301

Variações das provisões técnicas de resseguro 280.412.089 -819.375.161 26.768.260 0 -31.568.374 78.655.420 25.598.055 80.062.104 0 -359.447.607

Resultado de Resseguro -2.833.779.443 -28.794.067.203 -475.886.496 -7.351.141.544 -73.222.266 -3.942.212 -51.203.790 -34.321.839 -424.260 -39.617.989.052

Resultado Técnico Liquido de Resseguro 3.302.653.388 233.090.091 63.363.067 841.103.272 277.627.588 285.836.867 64.710.351 -89.421.820 -569.820 4.978.392.983

Variação de provisões não técnicas -2.862.627.807 -1.083.141.867 -138.327.455 0 -410.498.159 -125.100.500 0 -318.692 0 -4.620.014.480

Resultado Financeiro 1.843.748.498 9.119.457 137.001.513 0 0 409.771 0 254.795 0 1.990.534.035

Outros ganhos/(perdas) -909.804.049 998.753.544 -43.700.482 -464.567.306 -9.520.441 -5.133.021 -29.905.061 12.320 -70.562 -463.935.059

Resultado Antes de Impostos 1.373.970.029 157.821.225 18.336.643 376.535.966 -142.391.012 156.013.116 34.805.290 -89.473.396 -640.382 1.884.977.480

Imposto sobre o lucro dos exercícios -480.889.510 -55.494.914 -10.769.943 -131.787.922 0 -54.604.591 0 -210.000 0 -733.756.880

Resultado Líquido do Exercício 893.080.519 102.326.311 7.566.700 244.748.044 -142.391.012 101.408.525 34.805.290 -89.683.396 -640.382 1.151.220.599
 

Rácios

Rácio de sinistralidade 54% 3% 33% 14% 24% 31% 10% 8% 3% 27%

Rácio de comissionamento 5% 0% 1% 3% 5% 2% 12% 0% 0% 3%

Rácio de despesas 25% 5% 30% 16% 36% 46% 26% 50% 32% 18%

Rácio combinado 84% 8% 64% 33% 66% 78% 47% 57% 35% 47%

Rácio operacional 99% 103% 103% 93% 104% 93% 92% 148% 113% 100%

Rácio de cobertura 61% 6% 51% 16% 31% 21% 3% 9% 3% 32%

Taxa de cedência de prémios de resseguro 11% 91% 44% 71% 1% 34% 10% 67% 10% 50%

Rentabilidade dos activos 1% 0% 0% 2% -6% 3% 3% -10% 0% 1%

Rentabilidade dos investimentos 7% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Rentabilidade dos capitais próprios 3% 5% 1% 16% 12% 8% 4% -13% 0% 3%

Rentabilidade dos prémios 3% 0% 0% 2% -4% 5% 5% -48% -15% 1%

Valores em AOA
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Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões

Números e indicadores

2013

Activo

Descrição AAA Pensões Gestão de Fundos Fénix Besaactif Total

Imobilizações corpóreas 334 1.471.878.012 6.709.749 0 1.478.588.095

Imobilizações incorpóreas 810 0 67.201 3.415.000 3.483.011

Investimentos em subsidiárias e associadas 0 116.072.506 64.732.432 0 180.804.938

Outros ativos financeiros 856.846.939 0 0 0 856.846.939

Outros ativos não correntes 0 0 17.649.068 0 17.649.068

Contas a receber 0 1.532.635.567 832.047.177 0 2.364.682.744

Clientes c/corrente 1.088.559.771 0 0 0 1.088.559.771

Empresas do grupo 0 0 0 0 0

Outras contas a receber 0 0 0 0 0

Disponibilidades 275.477.220 3.273.877.525 252.581.110 3.689.000 3.805.624.855

Acréscimos 0 11.219.352 382.945 1.187.000 12.789.297

Proveitos a receber 23.006.388 1.321.554 168.715 0 24.496.657

Total do Activo 2.243.891.462 6.407.004.516 1.174.338.397 8.291.000 9.833.525.375

         

Capital Próprio

Capital 292.857.000 1.147.656.000 155.000.000 105.000.000 1.700.513.000

Flutuação de valores 1.963.153 0 0 0 1.963.153

Reservas + Resultados transitados 224.797.651 1.729.610.818 40.363.634 -185.372.000 1.809.400.103

Reservas com fins especiais 0 543.882.451 4.863.125   548.745.576

Resultado do exercício 10.371.062 1.514.116.268 9.466.727 -14.411.000 1.519.543.057

Total do Capital Próprio 529.988.866 4.935.265.537 209.693.486 -94.783.000 5.580.164.890

         

Passivo

Suprimentos 0 0 0 34.850.000 34.850.000

Proviões para responsabilidades prováveis 0 0 0 415.000 415.000

Contas a pagar 0 1.441.874.667 853.532.510 57.631.000 2.353.038.177

Fornedores c/corrente 766.309.150 0 0 0 766.309.150

Estado e outros entes públicos 43.914.395 0 0 1.266.000 45.180.395

Adiantamento de clientes 0 0 0 0 0

Empresas do grupo 2.225.988 0 0 0 2.225.988

Outros passivos correntes 52.372.269 29.864.312 111.112.401 0 193.348.982

Encargos a pagar 849.080.793 0 0 8.912.000 857.992.793

Total Passivo 1.713.902.595 1.471.738.979 964.644.910 103.074.000 4.253.360.485

     

Total Capital Próprio + Passivo 2.243.891.462 6.407.004.516 1.174.338.397 8.291.000 9.833.525.375
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Números e indicadores

2013

Demonstração de resultados

Descrição AAA Pensões Gestão de Fundos Fénix Besaactif Total

Prestação de serviços 825.275.638 929.754.166 96.884.230 7.206.000 1.859.120.033

Outros proveitos operacionais 0 0 0 0 0

Total dos Proveitos 825.275.638 929.754.166 96.884.230 7.206.000 1.859.120.033

Custos com o pessoal 98.339.797 108.344.035 66.909.570 5.729.000 279.322.402

Amortizações do exercício 0 40.721.133 5.469.840 502.000 46.692.973

Outros custos e perdas operacionais 0 95.099.924 21.008.662 0 116.108.586

Impostos 44.250.165 0 0 878.000 45.128.165

Fornecimentos e serviços de terceiros 774.180.470 0 0 18.849.000 793.029.470

Total dos Custos 916.770.431 244.165.092 93.388.072 25.958.000 1.280.281.596

Resultados Operacionais -91.494.794 685.589.074 3.496.157 -18.752.000 578.838.437

Proveitos e ganhos financeiros gerais 158.751.066 53.351.016 15.902.025 75.000 228.079.107

Custos e perdas financeiras gerais 72.784.253 55.567.755 1.935.715 1.985.000 132.272.723

Resultado Financeiro 85.966.813 -2.216.739 13.966.310 -1.910.000 95.806.384

Proveitos de filiais e associadas 0 1.074.600.000 0 0 1.074.600.000

Custos de filiais e associadas 0 333.496 0 0 333.496

Resultados de Filiais 0 1.074.266.504 0 0 1.074.266.504

Outros proveitos e ganhos não operacionais 0 3.866.515 12.369 6.461.000 10.339.884

Outros custos e perdas não operacionais 0 10.940.374 2.910.640 210.000 14.061.014

Resultado Não Operacional 0 -7.073.859 -2.898.271 6.251.000 -3.721.130

Resultado Líquido das Actividades Correntes -5.527.980 1.750.564.980 14.564.196 -14.411.000 1.745.190.196

Proveitos e ganhos extraordinários 21.483.460 213.894 0 0 21.697.354

Custos e perdas extraordinários 0 0 0 0 0

Resultado Extraordinário 21.483.460 213.894 0 0 21.697.354

Resultado Antes de Impostos 15.955.480 1.750.778.874 14.564.196 -14.411.000 1.766.887.550

Imposto Sobre o Rendimento 5.584.418 236.662.606 5.097.469 0 247.344.493

Resultado Líquido do Exercício 10.371.062 1.514.116.268 9.466.727 -14.411.000 1.519.543.057

         

Solvência*1 271% 1086% 168% -79%  

Rácios          

Rentabilidade dos activos 0,46% 23,63% 0,81% -173,81% 15,45%

Rentabilidade dos capitais próprios 1,96% 30,68% 4,51% 15,20% 27,23%

Rentabilidade dos encargos de gestão 1,26% 162,85% 9,77% -199,99% 81,73%

Fundos de Pensões sobre gestão - Nº - 3 - 2  

Fundos de Pensões sobre gestão - Valor 19.572.047.446 32.180.345.848 10.172.727.654 470.111.211 62.395.232.159

Fundos de Pensões - Fechados 19.437.432.921 29.606.414.987 10.172.727.654 0 59.216.575.562

Fundos de Pensões - Abertos 134.614.525 2.573.930.861 0 470.111.211 3.178.656.597

Taxa de Comissionamento 4,22% 2,89% 0,95% 1,53% 2,98%

*1 Solvência disponibilizada pelas Seguradoras nos Relatórios e Contas ou estimativa calculada pela PwC com base nas contas das Seguradoras quando a mesma não estava disponível 
nos Relatórios e Contas.

Valores em AOA
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Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões

Números e indicadores

2012

Activo

Descrição AAA Pensões Gestão de Fundos Fénix Besaactif Total

Imobilizações corpóreas 328 1.348.887.144 11.822.020 8.000 1.360.717.492

Imobilizações incorpóreas 795 0 0 3.909.000 3.909.795

Investimentos em subsidiárias e associadas 0 116.072.506 64.732.432 0 180.804.938

Outros ativos financeiros 1.353.533.754 0 0 0 1.353.533.754

Outros ativos não correntes 0 0 0 0 0

Contas a receber 0 1.385.610.994 826.597.553 0 2.212.208.547

Clientes c/corrente 1.595.068.999 0 0 0 1.595.068.999

Empresas do grupo 41.328.900 0 0 0 41.328.900

Outras contas a receber 203.359.874 0 0 0 203.359.874

Disponibilidades 4.791.817.036 2.011.643.477 221.903.191 13.825.000 7.039.188.705

Acréscimos 0 3.749.441 176.683 929.000 4.855.124

Proveitos a receber 1.629.649 8.920.300 3.301.666 0 13.851.615

Total do Activo 7.986.739.335 4.874.883.862 1.128.533.545 18.671.000 14.008.827.742

         

Capital Próprio

Capital 287.460.000 1.147.656.000 155.000.000 105.000.000 1.695.116.000

Flutuação de valores 1.926.965 0 0 0 1.926.965

Reservas + Resultados transitados 462.273.568 497.850.624 27.857.871 -126.385.000 861.597.064

Reservas com fins especiais 0 543.882.451 4.863.125 548.745.576

Resultado do exercício 13.090.406 1.231.760.194 12.505.763 -58.987.000 1.198.369.363

Total do Capital Próprio 764.750.939 3.421.149.269 200.226.759 -80.372.000 4.305.754.968

         

Passivo

Suprimentos 0 0 0 24.956.000 24.956.000

Previsões para responsabilidades prováveis 0 0 0 205.000 205.000

Contas a pagar 0 1.144.448.129 817.194.385 58.529.000 2.020.171.514

Fornecedores c/corrente 2.927.823.889 0 0 0 2.927.823.889

Estado e outros entes públicos 46.021.714 0 0 7.176.000 53.197.714

Adiantamento de clientes 4.229.917.451 0 0 0 4.229.917.451

Empresas do grupo 2.184.965 0 0 0 2.184.965

Outros passivos correntes 9.850.613 309.286.464 111.112.401 0 430.249.478

Encargos a pagar 6.189.763 0 0 8.177.000 14.366.763

Total Passivo 7.221.988.395 1.453.734.593 928.306.786 99.043.000 9.703.072.774

     

Total Capital Próprio + Passivo 7.986.739.335 4.874.883.862 1.128.533.545 18.671.000 14.008.827.742
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Números e indicadores

2012

Demonstração de resultados

Descrição AAA Pensões Gestão de Fundos Fénix Besaactif Total

Prestação de serviços 962.794.084 639.074.109 83.784.569 4.935.000 1.690.587.762

Outros proveitos operacionais 0 0 156.240 0 156.240

Total dos Proveitos 962.794.084 639.074.109 83.940.809 4.935.000 1.690.744.002

Custos com o pessoal 133.982.787 113.329.966 52.060.194 4.722.000 304.094.947

Amortizações do exercício 0 37.104.026 5.162.827 790.000 43.056.853

Outros custos e perdas operacionais 0 97.674.303 17.501.556 0 115.175.859

Impostos 18.084.353 0 0 0 18.084.353

Fornecimentos e serviços de terceiros 966.077.337 0 0 52.292.000 1.018.369.337

Total dos Custos 1.118.144.477 248.108.295 74.724.577 57.804.000 1.498.781.349

Resultados Operacionais -155.350.393 390.965.814 9.216.232 -52.869.000 191.962.653

Proveitos e ganhos financeiros gerais 204.754.216 59.482.156 16.158.399 193.000 280.587.772

Custos e perdas financeiras gerais 39.132.430 32.191.615 6.160.965 434.000 77.919.010

Resultado Financeiro 165.621.787 27.290.541 9.997.435 -241.000 202.668.763

Proveitos de filiais e associadas 0 944.948.222 0 0 944.948.222

Custos de filiais e associadas 0 264.295 0 0 264.295

Resultados de Filiais 0 944.683.927 0 0 944.683.927

Outros proveitos e ganhos não operacionais 0 56.716.787 511.171 458.000 57.685.959

Outros custos e perdas não operacionais 0 31.323.902 485.203 6.335.000 38.144.106

Resultado Não Operacional 0 25.392.885 25.968 -5.877.000 19.541.853

Resultado Líquido das Actividades Correntes 10.271.393 1.388.333.168 19.239.635 -58.987.000 1.358.857.196

Proveitos e ganhos extraordinários 9.867.693 0 0 0 9.867.693

Custos e perdas extraordinários 0 0 0 0 0

Resultado Extraordinário 9.867.693 0 0 0 9.867.693

Resultado Antes de Impostos 20.139.086 1.388.333.168 19.239.635 -58.987.000 1.368.724.889

Imposto Sobre o Rendimento 7.048.680 156.572.974 6.733.872 0 170.355.526

Resultado Líquido do Exercício 13.090.406 1.231.760.194 12.505.763 -58.987.000 1.198.369.363

         

Solvência*1 288% 1396% 227% -69%

Rácios          

Rentabilidade dos activos 0.16% 25.27% 1.11% -315.93% 8.55%

Rentabilidade dos capitais próprios 1.71% 36.00% 6.25% 73.39% 27.83%

Rentabilidade dos encargos de gestão 1.36% 192.74% 14.93% -1195.28% 70.88%

Fundos de Pensões sobre gestão - Nº 20 3 - -

Fundos de Pensões sobre gestão - Valor 26.443.917.347 24.635.953.778 8.810.873.635 350.042.000 60.240.786.760

Fundos de Pensões - Fechados 25.637.447.554 22.362.013.891 8.810.873.635 0 56.810.335.080

Fundos de Pensões - Abertos 806.469.792 2.273.939.887 0 350.042.000 3.430.451.679

Taxa de Comissionamento 3,64% 2,59% 0,95% 1,41% 2,81%
*1 Solvência disponibilizada pelas Seguradoras nos Relatórios e Contas ou estimativa calculada pela PwC com base nas contas das Seguradoras quando a mesma não estava disponível 
nos Relatórios e Contas.

Valores em AOA
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Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões

Números e indicadores

2011

Activo

Descrição AAA Pensões Gestão de Fundos Fénix Besaactif Total

Imobilizações corpóreas 326 1.318.803.129 3.692.825 303.000 1.322.799.279

Imobilizações incorpóreas 791 0 4.402.000 4.402.791

Investimentos em subsidiárias e associadas 116.072.586 64.732.432 180.805.018

Outros activos financeiros 695.679.168 0 0 695.679.168

Outros activos não correntes 0 0 0 0 0

Contas a receber 16.676.439 858.691.157 875.367.596

Clientes c/corrente 1.907.364.065 1.907.364.065

Empresas do grupo 39.012.115 39.012.115

Outras contas a receber 10.177.927 10.177.927

Aplicações financeiras 0 0 0 14.325.000 14.325.000

Disponibilidades 4.790.083.300 1.485.232.510 204.989.804 3.053.000 6.483.358.615

Acréscimos 29.223.184 176.683 5.303.000 34.702.867

Proveitos a receber 1.766.036 645.000 2.411.036

Total do Activo 7.444.083.728 2.966.007.848 1.132.927.901 27.386.000 11.570.405.477

         

Capital Próprio

Capital 285.846.000 603.000 155.000.000 105.000.000 546.449.000

Flutuação de valores 1.879.291 1.879.291

Reservas + Resultados transitados 439.620.137 842.224.386 7.660.857 -79.198.000 1.210.307.380

Reservas com fins especiais 0 4.863.125 4.863.125

Resultado do exercício 20.057.906 487.982.205 20.197.014 -47.187.000 481.050.126

Total do Capital Próprio 747.403.334 1.330.809.591 187.720.996 -21.385.000 2.244.548.922

         

Passivo

Suprimentos 0 0 0 0 24.956.000

Previsões para responsabilidades prováveis 0 0 0 0 205.000

Contas a pagar 1.609.195.571 514.978.745 47.641.000 2.020.171.514

Fornecedores c/corrente 1.314.345.386 2.927.823.889

Empréstimos de curto prazo 0 4.182 316.457.360 53.197.714

Estado e outros entes públicos 32.579.243 18.000 4.229.917.451

Adiantamento de clientes 4.229.917.452

Empresas do grupo 0 0 0 0 2.184.965

Outros passivos correntes 6.861.286 25.998.504 113.770.800 430.249.478

Encargos a pagar 1.112.977.026 0 1.112.000 14.366.763

Total Passivo 6.696.680.394 1.635.198.257 945.206.905 48.771.000 9.703.072.774

     

Total Capital Próprio + Passivo 7.444.083.728 2.966.007.848 1.132.927.901 27.386.000 11.570.405.477
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Números e indicadores

2011

Demonstração de resultados

Descrição AAA Pensões Gestão de Fundos Fénix Besaactif Total

Prestação de serviços 991.720.265 434.080.692 82.780.387 2.027.000 1.510.608.345

Outros proveitos operacionais 105.867.707 248.271 106.115.978

Total dos Proveitos 991.720.265 539.948.400 83.028.658 2.027.000 1.616.724.323

Custos com o pessoal 145.514.478 430.558.118 42.933.964 4.487.000 623.493.560

Amortizações do exercício 59.534.555 1.129.226 1.335.000 61.998.781

Outros custos e perdas operacionais 96.342.102 19.286.234 115.628.336

Impostos 3.317.538 3.317.538

Fornecimentos e serviços de terceiros 1.147.355.590 41.664.000 1.189.019.590

Total dos Custos 1.296.187.606 586.434.775 63.349.424 47.486.000 1.993.457.805

Resultados Operacionais -304.467.341 -46.486.375 19.679.234 -45.459.000 -376.733.482

Proveitos e ganhos financeiros gerais 484.182.828 109.018.610 17.086.380 1.232.000 611.519.819

Custos e perdas financeiras gerais 141.015.804 240.596.504 4.942.432 2.944.000 389.498.740

Resultado Financeiro 343.167.024 -131.577.894 12.143.949 -1.712.000 222.021.079

Proveitos de filiais e associadas 0 577.035.216 0 0 577.035.216

Custos de filiais e associadas 0 0 0 0 0

Resultados de Filiais 0 577.035.216 0 0 577.035.216

Outros proveitos e ganhos não operacionais 101.776.446 213.244 2.000 101.991.690

Outros custos e perdas não operacionais 15.491.375 12.765.189 964.096 18.000 29.238.661

Resultado Não Operacional -15.491.375 89.011.257 -750.853 -16.000 72.753.029

Resultado Líquido das Actividades Correntes 23.208.307 487.982.205 31.072.330 -47.187.000 495.075.842

Proveitos e ganhos extraordinários 7.755.244 7.755.244

Custos e perdas extraordinários 68.402 68.402

Resultado Extraordinário 7.686.842 0 0 0 7.686.842

Resultado Antes de Impostos 30.895.149 487.982.205 31.072.330 -47.187.000 502.762.684

Imposto Sobre o Rendimento 10.837.243 0 10.875.315 0 21.712.558

Resultado Líquido do Exercício 20.057.906 487.982.205 20.197.014 -47.187.000 481.050.126

         

Rácios          

Rentabilidade dos activos 0,27% 16,45% 1,78% -172,30% 4,16%

Rentabilidade dos capitais próprios 2,68% 36,67% 10,76% 220,65% 21,43%

Rentabilidade dos encargos de gestão 2,02% 112,42% 24,40% -2327,92% 31,84%

Fundos de Pensões sob gestão - Nº 20 3 1 1

Fundos de Pensões sob gestão -  Valor 25.857.901.447 9.916.325.588 7.357.041.085 169.419.000 43.300.687.121

Fundos de Pensões - Fechados 25.452.392.730 7.958.366.493 7.357.041.085 0 40.767.800.309

Fundos de Pensões - Abertos 405.508.717 1.957.959.095 0 169.419.000 2.532.886.812

Taxa de Comissionamento 3,84% 5,45% 1,13% 1,20% 3,73%

Valores em AOA



146      Estudo sobre o Sector Segurador e dos Fundos de Pensões em Angola

Pontos de 
vista da 

PwC

9 A importância 
de gerar 
informação  
de gestão 
fiável no sector 
segurador

Carlos Maia 
Assurance Partner da PwC 
Responsável pelo sector segurador 

São diversos os pontos de vista 
sobre a maior ou menor relevância 
das diferentes áreas funcionais das 
organizações. No respeitante ao sector 
segurador, há quem entenda que a área 
comercial é preponderante, pois sem 
a colocação de seguros no mercado 
a seguradora não sobrevive, ou que 
a área técnica é fundamental, pois 
concebe e operacionaliza a oferta de 
produtos de seguros. Outros, relevam 
a importância da área de recursos 
humanos, a qual potencia uma força de 
trabalho motivada para vender e para 
produzir, ou mesmo da área financeira, 
a qual gere os influxos financeiros 
que se geram no início do ciclo do 
negócio, de sentido invertido face à 
generalidade dos negócios. Todas as 
áreas têm pois, a sua importância, 
devendo ser consideradas como 
uma parte de um todo, o qual é a 
seguradora. 

carlos.maia@pt.pwc.com
+351 917 630 286
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Não descurando a importância das 
diferentes áreas funcionais, será 
indubitável que a informação de 
gestão, sendo transversal a todas 
as áreas da seguradora, releva para 
assegurar uma adequada gestão das 
mesmas. Ademais, a sua importância 
não se cinge somente à relevância 
interna, mas também ao interesse de 
utilizadores (stakeholders) externos. 
Internamente, as várias áreas da 
seguradora são responsáveis por obter, 
organizar e disponibilizar informação 
que deverá servir de suporte à gestão 
e tomada de decisão pelos respectivos 
responsáveis. A informação existe 
e é utilizada pelos gestores das 
seguradoras. Poderá ser mais ou 
menos sofisticada, constituindo o 
alimento de gestores diligentes, 
os quais têm por objectivo atingir 
objectivos sustentáveis de uma forma 
eficiente/óptima. 

Todos estaremos cientes do papel 
extremamente importante que a 
informação financeira, comercial, 
técnica, de recursos humanos, de 
gestão do risco, etc, tem para as 
seguradoras, tomadores de seguros 
/ beneficiários, reguladores, 
investidores, entre outros. Seja o 
tomador de seguro que pretende 
aquilatar da solidez da seguradora 
onde compra a sua protecção pessoal 
e/ou de bens, o ressegurador que 
necessita de possuir referências 
credíveis sobre o seu potencial 
parceiro, ou o regulador que 
pretende que as seguradoras operem 
de uma forma sólida, no interesse 
dos beneficiários dos seguros de 
protecção e bens, são vários os 
utilizadores de informação de gestão, 
a qual se pretende fiável, aportando 
transparência e credibilidade.  

Ora, julgo que todos estaremos 
de acordo quanto ao facto de a 
informação de gestão actualmente 
disponível no respeitante à indústria 
seguradora Angolana não satisfazer as 
exigências dos diversos stakeholders. 
Nomeadamente, os atuais modelos 
de relato financeiro e prudencial 
não correspondem, ainda, às 
melhores práticas internacionais. 
Independentemente da informação de 
gestão que possa estar a ser produzida 
nas seguradoras, a informação 
que é exigida e publicitada ainda 
é relativamente pobre e um pouco 
desajustada de uma realidade que está 
em evolução e a sofisticar-se. O sector 
segurador apresenta-se dinâmico e em 
crescimento. Pede-se, naturalmente, 
mais e melhor informação sobre o sector. 

Existe, ainda, algum desfasamento 
entre, por exemplo, o nível qualitativo 
de relato financeiro de seguradoras 
europeias, ou mesmo da África do Sul, 
e aquele de Angola. Urge melhorar, a 
bem dos diversos stakeholders. 

Esta evolução deverá envolver os 
diversos intervenientes do mercado. 
Todos poderão contribuir para a 
mesma. Será crucial, nomeadamente, 
rever os processos de publicitação do 
relato financeiro das seguradoras, 
assegurando um timing adequado, 
para que o mesmo seja relevante para 
os respectivos utilizadores. 

A melhoria dos processos de relato 
financeiro e prudencial deverá ser 
acompanhada por mais e melhores 
qualificações dos recursos humanos 
e por sistemas de informação fiáveis 
e ajustados a novos requisitos. Não 
há tempo a perder, no respeitante à 
adopção das normas internacionais de 
contabilidade, de relatos prudenciais 
baseados na gestão do risco (Solvência 
2) e na reforma da respectiva 
legislação tributária. 

Estamos, pois, todos convocados para 
dar o nosso contributo de forma a 
gerarmos informação de gestão fiável 
a qual potencie um desenvolvimento 
sustentável do mercado segurador 
Angolano.

O sector segurador 
apresenta-se 
dinâmico e em 
crescimento. Pede-se, 
naturalmente, mais 
e melhor informação 
sobre o sector. 
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Em primeiro lugar, a procura de 
sinergias com outras entidades do 
sector financeiro, com uma presença 
bastante mais disseminada, os Bancos. 
O canal bancassurance representa 
para as seguradoras Angolanas uma 
oportunidade de ganhar rapidamente 
presença na generalidade do território, 
mas também de captar fundos de uma 
classe média emergente, através da 
disponibilização de produtos vida.

Em segundo lugar, a utilização de 
plataformas electrónicas, beneficiando 
do elevado nível de penetração de 
telemóveis, smartphones e tablets no 
país. Estas plataformas são altamente 
escaláveis, com um custo marginal 
reduzido e permitem simultaneamente 
disponibilizar produtos a clientes finais 
e distribuidores.

Tratam-se portanto de dois meios 
que podem alterar profundamente 
a realidade do sector segurador 
Angolano. 

O sector segurador Angolano tem 
vindo a registar um crescimento e 
evolução notáveis ao longo da última 
década. O número de seguradoras tem 
vindo a crescer significativamente e 
a presença nas várias províncias tem 
vindo a aumentar.

Pese embora a evolução positiva da 
penetração dos seguros, existe ainda 
um longo caminho a percorrer para que 
a diversidade de produtos, concorrência 
e acesso generalizado por parte dos 
clientes seja uma realidade. É ainda 
bem visível uma oferta, e procura, 
muito limitada no ramo Vida, bem 
como em certos produtos de Não Vida.

É certo que a disponibilização 
generalizada de produtos de seguros 
à população e empresas se afigura 
uma tarefa difícil e que, feita pelos 
métodos ditos tradicionais, pode ser 
morosa e requerer investimentos 
avultados. Contudo, Angola pode e 
deve, tal como tem acontecido noutros 
sectores, beneficiar do conhecimento 
acumulado e experiências de outros 
mercados.

O sector segurador terá 
necessariamente que encontrar 
forma de abranger mais população 
e, simultaneamente, sensibilizar a 
sociedade para os benefícios que a 
actividade traz à economia. Neste 
sentido, existem alguns instrumentos, 
amplamente experimentados, que 
poderão permitir atingir este objectivo, 
com um nível de investimento 
razoável.

André Santos Ferreira
Advisory Director da PwC
Responsável pelo Sector de Serviços 
Financeiros

andre.s.ferreira@ao.pwc.com
+244 947 017 176

A distribuição de seguros  
em Angola
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E se no caso do canal de bancassurance, 
existe uma limitação na medida em 
que o número de parceiros é restricto, a 
utilização de novas tecnologias permite 
chegar a todos os potenciais clientes 
e parceiros. A criação de plataformas 
electrónicas permite, por um lado, 
interagir com a base de clientes, por 
outro, oferece a possibilidade de 
expandir significativamente a base de 
distribuidores de seguros, sejam estes 
affinities (e.g.: ordens e associações ou 
revendedores de automóveis) ou uma 
classe, actualmente inexistente, de 
agentes de seguros. A criação de redes 
de mediação poderá ser uma forma das 
companhias assegurarem uma maior 
presença em todo o território.  

Pese embora a evolução 
positiva da penetração dos 
seguros, existe ainda um 
longo caminho a percorrer 
para que a diversidade de 
produtos, concorrência e acesso 
generalizado por parte dos 
clientes seja uma realidade. 
 

Ainda que o desenvolvimento 
deste canal possa representar um 
investimento de algum peso, tem, 
sem dúvida, um retorno de médio 
e longo prazo significativo para o 
sector e garante uma proximidade 
e conhecimento dos clientes que 
os restantes canais terão maior 
dificuldade em assegurar.

Em resumo, o sector segurador 
percorreu um longo caminho, mas 
tem ainda um longo percurso até 
se aproximar do seu potencial. 
Percorrer este caminho é essencial 
para o desenvolvimento da economia 
Angolana, sendo os seguros, 
tradicionalmente, um motor 
impulsionador do desenvolvimento 
económico das sociedades. Importa 
agora cada Companhia decidir como 
se pretende posicionar no mercado e 
contribuir para o desenvolvimento  
do país.
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Reforma tributária Angolana, 
novos comportamentos e 
expectativas nos sectores de 
seguros e fundos de pensões

Augusto Paulino
Tax Director da PwC em Angola
Financial Services Group

Pontos de vista da PwC

O ano de 2014 ficou marcado, em 
matéria fiscal, pela publicação de 
diversos diplomas que introduziram 
alterações significativas no 
ordenamento tributário do país.

Estes diplomas fazem parte da 
reforma tributária em curso e visam 
a adaptação da legislação fiscal à 
actual realidade sócio-económica 
Angolana e também aos princípios 
constitucionais em vigor, reformulando 
a fiscalidade das empresas e 
indivíduos, mas também a relação dos 
contribuintes com a agora denominada 
Administração Geral Tributária.

Estas recentes alterações representaram 
passos significativos tendo em vista o 
desenvolvimento do sistema tributário 
Angolano, mas tiveram uma natureza 
genérica e transversal a todos os 
contribuintes e sectores de actividade. 
Apesar de terem sido introduzidas 
algumas medidas mais direccionadas 
ao sector financeiro, muito em linha 
com o desígnio de desenvolvimento 
do mercado de capitais, essas medidas 
traduziram-se essencialmente no 
tratamento fiscal mais favorável em sede 
de Imposto sobre Aplicação de Capitais 
(IAC) dos rendimentos decorrentes do 
investimento em títulos de dívida pública 
e também na criação de um regime 
fiscal específico para os Organismos de 
Investimento Colectivo (OIC).

Serão, por isso, legítimas as 
expectativas dos operadores no sector 
dos seguros e fundos de pensões de 
que as alterações na legislação fiscal 
possam ser ainda aprofundadas, no 
sentido de acomodar as especificidades 
do sector e, ao mesmo tempo, 
contribuir para o desenvolvimento das 
suas actividades.

Para além de alguns aspectos mais 
relacionados com a tributação das 
próprias companhias de seguros, que 
poderão ser objecto de regulamentação 
adicional ou clarificação, será ainda 
mais importante perceber se a política 
fiscal poderá influenciar, de alguma 
forma, os comportamentos dos 
consumidores.

Num contexto em que se pretende 
sensibilizar a população para a 
necessidade e para a prática da 
poupança, podemos pensar, por 
exemplo, no contributo que a 
introdução de regras fiscais mais 
direccionadas ao sector segurador 
poderá ter ao nível das poupanças de 
longo-prazo, das poupanças para a 
reforma ou para outras eventualidades 
(ex. incapacidade para o trabalho ou 
para fazer face a despesas, como sejam 
a subsistência e/ou educação dos 
dependentes).

A introdução de incentivos fiscais 
para aplicações de longo-prazo seria 
também uma forma de fomentar a 
poupança. Tal poderia ser feito, a título 
de exemplo, através da tributação 
em IAC a taxas mais favoráveis, à 
semelhança do que foi preconizado 
para os rendimentos de títulos de 
dívida pública transaccionados em 
mercado regulamentado. A introdução 
de um regime fiscal mais favorável 
poderia inclusivamente despoletar o 
lançamento no mercado segurador dos 
denominados seguros financeiros, que 
são contratos de seguro que garantem 
ao beneficiário um pagamento na 
data de vencimento do contrato, 
pagamento esse que corresponde 
ao capital investido acrescido do 
rendimento acumulado, gerado por 
esse investimento durante o período de 
duração do contrato.

augusto.s.paulino@ao.pwc.com
+244 936 174 523
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Da mesma forma, poderão equacionar- 
-se soluções para incentivar a 
constituição de seguros que sirvam de 
complemento de reforma – produtos 
que garantam o pagamento de um 
determinado valor quando as pessoas 
chegam à situação de reforma e que 
complementam os valores de pensão 
recebidos da Segurança Social. 
Dado o cariz social de tais soluções, 
justifica-se a concessão de alguns 
benefícios às empresas que constituam 
produtos dessa natureza a favor dos 
trabalhadores.

Sobre esta matéria, seria também de 
relevante utilidade social criar regras 
específicas para os fundos de pensões 
que incentivassem a sua utilização 
por particulares, mas, principalmente, 
pelas empresas, a favor dos seus 
trabalhadores (sendo os benefícios 
garantidos apenas à idade de reforma 
ou em caso de invalidez/incapacidade 
para o trabalho). Na mesma linha 
de orientação, e à semelhança do 
regime fiscal recentemente criado para 
os OIC, poderá equacionar-se uma 
tributação mais favorável dos fundos 
de pensões em Imposto Industrial. 
Outros benefícios/isenções aplicáveis 
aos OIC, em sede de IAC, IPU, Imposto 
de Selo e Sisa, poderiam também ser 
extensíveis aos fundos de pensões. Tal 
faria sentido até pelas características 
semelhantes destes veículos, enquanto 
patrimónios autónomos geridos por 
entidades profissionais devidamente 
habilitadas.

Por outro lado, a captação de 
mais recursos e poupanças pelas 
seguradoras e fundos de pensões 
contribuiria decisivamente para o 
reforço do papel destas entidades 
enquanto investidores institucionais no 
mercado de capitais, incluindo ao nível 
do investimento em dívida pública.
Para além de todos os desafios que 
se colocam actualmente ao sector, 
desde o contexto económico às 
soluções de oferta e ao enquadramento 
regulamentar, haverá também um 
caminho a percorrer no que respeita ao 
regime fiscal.

Para além de todos 
os desafios que se 
colocam actualmente 
ao sector, desde o 
contexto económico, 
às soluções de oferta 
e ao enquadramento 
regulamentar, haverá 
também um caminho 
a percorrer no que 
respeita ao regime 
fiscal.
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Âmbito e  
metodologia

10 Âmbito

O estudo documentado inclui duas 
componentes, uma qualitativa e outra 
quantitativa. A primeira componente 
consubstancia-se numa auscultação 
aos operadores da indústria através 
da realização de uma entrevista ou da 
obtenção de um comentário/artigo. 
A segunda componente abrange uma 

análise a números e indicadores de 
negócio que têm por base informação 
financeira sobre as seguradoras, 
sociedades gestoras de fundos de 
pensões e fundos de pensões a operar 
em Angola. Foi recolhida, também, 
informação financeira proveniente de 
outras fontes e que permitiu efectuar 
uma análise mais abrangente, ao nível 
de outros mercados para além de 
Angola. Este estudo incidiu sobre os 
exercícios de 2011, 2012 e 2013.  
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Metodologia

A abordagem utilizada na componente 
qualitativa baseou-se na realização de 
entrevistas individuais e presenciais 
e na compilação de comentários/
artigos sobre a temática “Desafios e 
Oportunidades no Sector Segurador e 
dos Fundos de Pensões”. 

Relativamente ao processo de 
entrevista, foi preparado e enviado 
a cada entidade envolvida um 
guião comum, com questões pré-
definidas. A fase seguinte consistiu 
no agendamento das entrevistas. 
Estas foram gravadas, transcritas e 
submetidas, posteriormente, para 
validação de cada interlocutor. 

O trabalho desencadeado foi 
limitado à agregação e conversão das 
gravações recolhidas para o texto do 
presente documento. Os conteúdos 
são da inteira responsabilidade dos 
intervenientes.  
 
Participaram neste processo de 
entrevista 14 entidades (ver respectiva 
identificação no ponto 4). Outros 
comentários/artigos incluídos no 
estudo são documentos técnicos 
sobre temáticas relativas à indústria 
seguradora e dos fundos de pensões. 

No que respeita à componente 
quantitativa, inclui uma análise 
resultante da compilação de 
informação financeira disponibilizada 
pela ARSEG, relativamente a 
seguradoras, sociedades gestoras de 
fundos de pensões e fundos de pensões 
a actuar em Angola. 

Adicionalmente foram obtidas 
informações financeiras provenientes de 
fontes diversas, quer locais (ex.BNA, INE 
de Angola, Ministério do Planeamento 
e do Desenvolvimento Territorial de 
Angola, ACETRO), quer internacionais 
(ex. Sigma-Swiss Re Economic Research, 
Fundo Monetário Internacional – 
African Economic Outlook, Bloomerg, 
World Energy Outlook: IEA, Nações 
Unidas, Statista-The Statistics Portal, 
Oxford Economics, Banco Mundial, BPI 
Research, The Economist Intelligence 
Unit, Trading Economics, World Trade 
Organization, International Trade 
Centre), por forma a efectuarmos uma 
analise mais abrangente, sempre que 
aplicável de, Angola, bem como de 
outros mercados internacionais. Na 
generalidade, o período de análise 
considerado no presente estudo abrange 
os exercícios de 2011, 2012 e 2013. 

Poderão existir análises cujo período 
pode ser distinto, as quais são 
identificadas. Adicionalmente, foram 
divulgadas informações financeiras, 
numa base individual e consolidada, 
sobre as entidades em análise. 
 
A informação consolidada divulgada 
neste estudo resultou de uma soma 
aritmética da informação individual 
obtida e não englobou qualquer 
exercício específico de consolidação, 
tendo por base práticas contabilísticas 
geralmente aceites.

A natureza da componente 
quantitativa deste estudo consiste 
numa agregação e apresentação da 
informação financeira disponível e, 
numa base factual, na formulação 
de considerações sobre a mesma. 
Este processo não consistiu num 
trabalho de validação e/ou auditoria 
à informação financeira existente. 

Na eventualidade de terem sido 
incluídas neste estudo projecções e/ou 
estimativas de valores, por ausência de 
informação financeira disponível e/ou 
por se entender que tal poderia trazer 
mais valor para o leitor, as mesmas 
foram identificadas. Pelos motivos 
referidos não podemos considerar a 
informação financeira incluída integral 
(de todas as entidades do mercado) 
ou mesmo completamente fidedigna. 
No entanto, não é expectável que as 
eventuais alterações que possam existir 
distorçam as conclusões obtidas.       
A informação financeira utilizada e 
apresentada contemplou diversas 
seguradoras, sociedades gestoras de 
fundos de pensões e fundos de pensões 
a operar em Angola, os quais estão 
identificados no capítulo 7 do presente 
relatório.

Este documento é de natureza geral 
e meramente informativa, não se 
destinando a qualquer entidade ou 
situação particular e não substitui 
aconselhamento profissional 
adequado. A ARSEG e a PwC não se 
responsabilizam por quaisquer danos 
ou prejuízos emergentes de decisão 
tomada com base na informação aqui 
descrita.

A informação 
financeira utilizada 
e apresentada 
contemplou diversas 
seguradoras, 
sociedades gestoras  
de fundos de pensões  
e fundos de pensões  
a operar em Angola.
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Considerações finais 
11 O presente trabalho é apenas o 

primeiro de muitos outros que a 
ARSEG irá produzir daqui em diante, 
no âmbito das suas atribuições e 
competências.

Este é um lançar das bases de estudo 
de muitos outros desafios que o 
mercado de Seguros e Fundos de 
Pensões ainda carece entre nós, com 
vista a proporcionar informações do 
mercado aos investidores, tomadores 
de seguros, resseguradores, correctores 
e clientes.

Estamos certos que este estudo poderá 
não contemplar toda a informação, 
mas também estamos conscientes que 
contribuirá em muito para suprir o 
vazio que ainda existe neste sector.
A ARSEG agradece a todos os seus 
colaboradores que se empenharam 
nesta árdua tarefa e reitera o 
compromisso que tem com o 
mercado em continuar a apostar 
no desenvolvimento do Sistema 
Financeiro Nacional, através de várias 
iniciativas.
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Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Balanço  
Activo  
2013

 

2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL 2013

Activo Activo Líquido Exercício

                     

Investimentos 35.330.052.625 647.236.654 2.798.311.000 3.695.839.960 1.771.954.946 1.437.073.159  -  - 1.117.775.000  - 46.798.243.344

Imóveis 32.086.425.763  - 147.288.000  - 1.168.304.946 1.406.509.063  -  - 1.117.775.000  - 35.926.302.772

Títulos de rendimento variável 2.375.819.135  -  -  - 43.650.000  -  -  -  -  - 2.419.469.135

Títulos de rendimento fixo  - 105.192.888  -  -  -  -  -  -  -  - 105.192.888

Empréstimos hipotecários  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Outros empréstimos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Depósitos em instituições de crédito 867.807.726 542.043.765 2.651.023.000 3.695.839.960 560.000.000  -  -  -  -  - 8.316.714.452

Outros  -  -  -  -  - 30.564.096  -  -  -  - 30.564.096

Depósitos junto de empresas cedentes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

                     

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.454.503.934 3.199.583.675 731.065.000 4.778.004.977 720.076.360 1.255.986.270  -  - 180.662.018  - 12.319.882.234

Provisão matemática do ramo vida  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática do ramo Ac. Trabalho  -  -  -  -  - 46.351.482  -  -  -  - 46.351.482

Provisão para riscos em curso 923.575.516 2.458.166.769 401.597.000 4.778.004.977 17.294.753 812.426.903  -  - 155.287.095  - 9.546.353.013

Provisão para sinistros pendentes 530.928.418 741.416.906 329.468.000  - 702.781.608 374.917.825  -  - 25.374.922  - 2.704.887.679

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho  -    -  -  - 22.290.060  -  -  -  - 22.290.060

                     

Prémios em cobrança 41.778.755.822 (7.495.019.097) 2.544.670.000 11.649.174.675 703.149.570 3.500.818.246 1.528.532  - 84.818.927  - 52.767.896.675

Directa 41.778.755.822 (7.495.019.097) 1.164.196.000 11.649.174.675 703.149.570 3.466.973.096 1.528.532  - 84.818.927  - 51.353.577.525

Indirecta  -  - 1.380.474.000  -  - 33.845.150  -  -  -  - 1.414.319.150

                     

Devedores 12.843.147.353 19.765.113.380 390.683.000 3.556.155.417 343.566.872 2.577.339.397  - 336.041.939 47.838.764  - 39.859.886.122

Por operações de seguro directo 2.355.988.867 8.204.416 64.243.000  - 58.401.540 6.721.877  -  - 1.627.950  - 2.495.187.650

Por operações de resseguros 289.064.535 2.236.663.084 201.817.000  - 15.988.409 1.294.623.438  - 35.882.248  -  - 4.074.038.714

Estado e entes públicos 359.435.315 6.023.144 27.000  -  -  -  -  - 1.876.963  - 367.362.423

Subscritores de capital  - 4.280.087.575 124.596.000  - 46.740.000 187.552.000  -  -  -  - 4.638.975.575

Accionistas 469.142.205  -  -  -  -  -  - 300.159.692 27.265.358  - 796.567.255

Outros 9.369.516.431 13.234.135.160  - 3.556.155.417 222.436.923 1.088.442.082  -  - 17.068.492  - 27.487.754.505

                     

Outros elementos do activo 1.880.379.604 11.848.783.968 1.188.760.000 618.706.465 653.536.946 358.536.116 87.784.801 153.002.617 335.401.465 1.083.919.676 18.208.811.659

Imobilizações corpóreas e existências 1.499.750.665 136.818.867 187.197.000 71.545.871 140.044.469 300.156.782 79.103.057 32.651.872 11.134.419 196.734.107 2.655.137.109

Depósitos bancários e caixa 380.628.939 11.711.965.101 1.001.563.000 547.160.594 513.492.477 58.379.334 8.681.745 120.350.745 324.267.046 887.185.569 15.553.674.550

Outros  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

                     

Acréscimos e diferimentos 83.673.824 2.109.738.864 77.627.000 36.638.373 122.152.038 71.599.026  -  - 24.173.994  - 2.525.603.119

Juros a receber 10.022.218  - 49.451.000  - 8.215.890  -  -  - 19.987.641  - 87.676.749

Outros acréscimos e diferimentos 73.651.606 2.109.738.864 28.176.000 36.638.373 113.936.148 71.599.026  -  - 4.186.353  - 2.437.926.370

                     

Imobilizações incorpóreas 2.509.635.204 30.831.111 304.608.000 10.242.717 309.008 220.954.007 1.758.446.782 8.437.596 32.193.321 39.284.031 4.914.941.777

                     

Total do Activo 95.880.148.366 30.106.268.556 8.035.724.000 24.344.762.584 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 177.395.264.946
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*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 97,62.
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Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

 

2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL 2013

Activo Activo Líquido Exercício

                     

Investimentos 35.330.052.625 647.236.654 2.798.311.000 3.695.839.960 1.771.954.946 1.437.073.159  -  - 1.117.775.000  - 46.798.243.344

Imóveis 32.086.425.763  - 147.288.000  - 1.168.304.946 1.406.509.063  -  - 1.117.775.000  - 35.926.302.772

Títulos de rendimento variável 2.375.819.135  -  -  - 43.650.000  -  -  -  -  - 2.419.469.135

Títulos de rendimento fixo  - 105.192.888  -  -  -  -  -  -  -  - 105.192.888

Empréstimos hipotecários  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Outros empréstimos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Depósitos em instituições de crédito 867.807.726 542.043.765 2.651.023.000 3.695.839.960 560.000.000  -  -  -  -  - 8.316.714.452

Outros  -  -  -  -  - 30.564.096  -  -  -  - 30.564.096

Depósitos junto de empresas cedentes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

                     

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.454.503.934 3.199.583.675 731.065.000 4.778.004.977 720.076.360 1.255.986.270  -  - 180.662.018  - 12.319.882.234

Provisão matemática do ramo vida  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática do ramo Ac. Trabalho  -  -  -  -  - 46.351.482  -  -  -  - 46.351.482

Provisão para riscos em curso 923.575.516 2.458.166.769 401.597.000 4.778.004.977 17.294.753 812.426.903  -  - 155.287.095  - 9.546.353.013

Provisão para sinistros pendentes 530.928.418 741.416.906 329.468.000  - 702.781.608 374.917.825  -  - 25.374.922  - 2.704.887.679

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho  -    -  -  - 22.290.060  -  -  -  - 22.290.060

                     

Prémios em cobrança 41.778.755.822 (7.495.019.097) 2.544.670.000 11.649.174.675 703.149.570 3.500.818.246 1.528.532  - 84.818.927  - 52.767.896.675

Directa 41.778.755.822 (7.495.019.097) 1.164.196.000 11.649.174.675 703.149.570 3.466.973.096 1.528.532  - 84.818.927  - 51.353.577.525

Indirecta  -  - 1.380.474.000  -  - 33.845.150  -  -  -  - 1.414.319.150

                     

Devedores 12.843.147.353 19.765.113.380 390.683.000 3.556.155.417 343.566.872 2.577.339.397  - 336.041.939 47.838.764  - 39.859.886.122

Por operações de seguro directo 2.355.988.867 8.204.416 64.243.000  - 58.401.540 6.721.877  -  - 1.627.950  - 2.495.187.650

Por operações de resseguros 289.064.535 2.236.663.084 201.817.000  - 15.988.409 1.294.623.438  - 35.882.248  -  - 4.074.038.714

Estado e entes públicos 359.435.315 6.023.144 27.000  -  -  -  -  - 1.876.963  - 367.362.423

Subscritores de capital  - 4.280.087.575 124.596.000  - 46.740.000 187.552.000  -  -  -  - 4.638.975.575

Accionistas 469.142.205  -  -  -  -  -  - 300.159.692 27.265.358  - 796.567.255

Outros 9.369.516.431 13.234.135.160  - 3.556.155.417 222.436.923 1.088.442.082  -  - 17.068.492  - 27.487.754.505

                     

Outros elementos do activo 1.880.379.604 11.848.783.968 1.188.760.000 618.706.465 653.536.946 358.536.116 87.784.801 153.002.617 335.401.465 1.083.919.676 18.208.811.659

Imobilizações corpóreas e existências 1.499.750.665 136.818.867 187.197.000 71.545.871 140.044.469 300.156.782 79.103.057 32.651.872 11.134.419 196.734.107 2.655.137.109

Depósitos bancários e caixa 380.628.939 11.711.965.101 1.001.563.000 547.160.594 513.492.477 58.379.334 8.681.745 120.350.745 324.267.046 887.185.569 15.553.674.550

Outros  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

                     

Acréscimos e diferimentos 83.673.824 2.109.738.864 77.627.000 36.638.373 122.152.038 71.599.026  -  - 24.173.994  - 2.525.603.119

Juros a receber 10.022.218  - 49.451.000  - 8.215.890  -  -  - 19.987.641  - 87.676.749

Outros acréscimos e diferimentos 73.651.606 2.109.738.864 28.176.000 36.638.373 113.936.148 71.599.026  -  - 4.186.353  - 2.437.926.370

                     

Imobilizações incorpóreas 2.509.635.204 30.831.111 304.608.000 10.242.717 309.008 220.954.007 1.758.446.782 8.437.596 32.193.321 39.284.031 4.914.941.777

                     

Total do Activo 95.880.148.366 30.106.268.556 8.035.724.000 24.344.762.584 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 177.395.264.946

Valores em AOA
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2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL 2013

Passivo e capital próprio Exercício

Provisões técnicas 31.279.090.989 4.563.729.772 3.573.767.000 3.929.662.069 3.497.232.839 2.066.033.864 375.437.565 13.138.212 645.456.311 56.413.183 49.999.961.805

Provisão matemática do ramo vida 1.971.427.778 115.410.705 95.605.000  -  -  -  - 461.711  -  - 2.182.905.194

De seguros directos 1.971.427.778 115.410.705 95.605.000  -  -  - 461.711  - 2.182.905.194

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática de Ac. Trabalho 3.499.239.139  - 515.379.000  - 145.959.622 103.984.590 5.831.128 6.774.843  -  - 4.277.168.322

De seguros directos 3.499.239.139 515.379.000 145.959.622 103.984.590 5.831.128 6.774.843 4.277.168.322

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão para riscos em curso 10.648.668.759 2.762.243.225 1.424.176.000 1.381.089.961 976.946.835 1.179.243.689 172.944.310 5.901.659 431.649.148 56.413.183 19.039.276.769

De seguros directos 10.648.668.759 2.762.243.225 1.424.176.000 1.381.089.961 976.946.835 1.179.243.689 172.944.310 5.901.659 431.649.148 56.413.183 19.039.276.769

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -  -

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho 325.735.382 888.284.061 177.399.000  - 74.287.864 96.849.543 42.126.885  - 33.068.831 1.637.751.567

Provisão para sinistros pendentes 14.834.019.931 797.791.781 1.361.208.000 2.548.572.108 2.300.038.517 685.956.042 154.535.242  - 180.738.332  - 22.862.859.953

De seguros directos 14.834.019.931 797.791.781 1.361.208.000 2.347.692.855 2.300.038.517 685.956.042 140.486.593  - 180.738.332 22.647.932.051

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Prov. Para Desvios de sinistralidade 200.879.253  - 14.048.649  -  - 214.927.902

Fundo de actualização e regularização  -  -  -  -  -  -

Outras provisões 28.890.057.146 8.021.447.541 1.076.882.000 187.856.643 485.066.538 393.163.751  -  - 18.159.363  - 39.072.632.982

Provisão para prémios em cobrança 25.569.086.724 5.654.177.057 1.063.603.000 187.856.643 121.766.754 393.163.751  -  - 18.159.363 33.007.813.292

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 1.909.780.426 13.279.000 104.144.513  -  -  - 2.027.203.939

Provisão para riscos e encargos 1.411.189.996 2.367.270.484 259.155.271  -  -  - 4.037.615.751

Depósitos recebidos de resseguradores  -  -  -  -  -  -

Credores 17.624.524.526 11.435.580.053 1.558.192.000 17.438.146.530 992.503.830 4.438.483.413 102.185.796 67.919.938 955.979.482 78.209.450 54.691.725.018

Por operações de seguro directo 2.233.373.141 2.152.694.695 273.213.000 362.608.885 206.490.658 536.280.812  - 3.203.208 32.437.644 5.800.302.042

Por operações de resseguro 7.135.168.071 700.562.000 16.667.724.856 47.976.737 3.239.795.191  -  - 221.767.506 28.012.994.361

Empréstimos bancários  -  - 383.405.594  -  - 78.102.150 461.507.744

Estado e entes públicos 3.116.395.456 2.017.479.702 233.311.000 297.499.666 175.071.276 134.311.060 16.428.689 12.185.057 10.774.368 107.300 6.013.563.573

Subscritores de capital 38.356.040  -  -  - 38.356.040

Accionistas 1.495.000  - 54.969.912  - 687.203.633 743.668.545

Outros 12.274.755.929 130.237.585 349.611.000 110.313.123 524.609.119 144.690.756 30.787.195 52.531.674 3.796.331 13.621.332.712

Acréscimos e diferimentos 848.976.436 (211.960.013) 357.338.000 310.432.037 83.526.416 91.922.173 481.999.702 10.246.000 14.319.033 1.986.799.785

Total do passivo 78.642.649.097 23.808.797.353 6.566.179.000 21.866.097.279 5.058.329.622 6.989.603.202 959.623.063 91.304.150 1.633.914.189 134.622.634 145.751.119.589

Capital Próprio 17.237.499.269 7.596.717.857 1.469.545.000 2.478.665.307 (743.583.883) 2.432.703.019 888.137.052 406.178.002 188.949.300 988.581.091 32.943.392.014

Capital Social 2.865.146 5.743.933.272 900.000.000 905.000.000 486.000.000 2.272.000.000 952.850.000 750.000.000 747.790.000 976.200.000 13.736.638.418

Prémios de emissão  -  -  -  -  -  -

Reserva Legal 323.990.607 130.204.886 161.475.000  - 5.111.153  -  - 667.340 621.448.986

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  -

Reserva de reavaliação 321.997.730  - 1.702.879  -  -  - 323.700.609

Reservas especiais 637.466.649  -  -  -  -  - 637.466.649

Reservas livres 1.221.960.590 521.430.832 187.945.000  -  -  -  - 1.334.680 1.932.671.103

Flutuação de Valores 29.175.493.282 923.399.484 (27.308.000) 160.242.914  -  -  -  -  - 30.231.827.680

De Títulos 180.374.234 (27.308.000)  -  -  -  - 153.066.234

De Imóveis 28.995.119.048  -  -  -  - 28.995.119.048

De Câmbios 160.242.914  -  -  -  - 160.242.914

Acções Próprias (56.539.800)  -  -  - (56.539.800)

Resultados transitados (15.647.900.020) 252.967.153 85.760.000 1.090.599.058 (1.203.302.484) 46.148.379  - (148.790.042) (557.299.172) 7.469.431 (16.074.347.696)

Resultados do exercício 1.201.625.284 24.782.230 161.673.000 322.823.335 30.258.401 107.740.607 (64.712.948) (195.031.957) (1.541.528) 2.909.639 1.590.526.064

Total do passivo e capital próprio 95.880.148.366 31.405.515.211 8.035.724.000 24.344.762.584 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 178.694.511.601

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Balanço  
Passivo e capital próprio  
2013

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 97,62.
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2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL 2013

Passivo e capital próprio Exercício

Provisões técnicas 31.279.090.989 4.563.729.772 3.573.767.000 3.929.662.069 3.497.232.839 2.066.033.864 375.437.565 13.138.212 645.456.311 56.413.183 49.999.961.805

Provisão matemática do ramo vida 1.971.427.778 115.410.705 95.605.000  -  -  -  - 461.711  -  - 2.182.905.194

De seguros directos 1.971.427.778 115.410.705 95.605.000  -  -  - 461.711  - 2.182.905.194

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática de Ac. Trabalho 3.499.239.139  - 515.379.000  - 145.959.622 103.984.590 5.831.128 6.774.843  -  - 4.277.168.322

De seguros directos 3.499.239.139 515.379.000 145.959.622 103.984.590 5.831.128 6.774.843 4.277.168.322

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão para riscos em curso 10.648.668.759 2.762.243.225 1.424.176.000 1.381.089.961 976.946.835 1.179.243.689 172.944.310 5.901.659 431.649.148 56.413.183 19.039.276.769

De seguros directos 10.648.668.759 2.762.243.225 1.424.176.000 1.381.089.961 976.946.835 1.179.243.689 172.944.310 5.901.659 431.649.148 56.413.183 19.039.276.769

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -  -

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho 325.735.382 888.284.061 177.399.000  - 74.287.864 96.849.543 42.126.885  - 33.068.831 1.637.751.567

Provisão para sinistros pendentes 14.834.019.931 797.791.781 1.361.208.000 2.548.572.108 2.300.038.517 685.956.042 154.535.242  - 180.738.332  - 22.862.859.953

De seguros directos 14.834.019.931 797.791.781 1.361.208.000 2.347.692.855 2.300.038.517 685.956.042 140.486.593  - 180.738.332 22.647.932.051

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Prov. Para Desvios de sinistralidade 200.879.253  - 14.048.649  -  - 214.927.902

Fundo de actualização e regularização  -  -  -  -  -  -

Outras provisões 28.890.057.146 8.021.447.541 1.076.882.000 187.856.643 485.066.538 393.163.751  -  - 18.159.363  - 39.072.632.982

Provisão para prémios em cobrança 25.569.086.724 5.654.177.057 1.063.603.000 187.856.643 121.766.754 393.163.751  -  - 18.159.363 33.007.813.292

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 1.909.780.426 13.279.000 104.144.513  -  -  - 2.027.203.939

Provisão para riscos e encargos 1.411.189.996 2.367.270.484 259.155.271  -  -  - 4.037.615.751

Depósitos recebidos de resseguradores  -  -  -  -  -  -

Credores 17.624.524.526 11.435.580.053 1.558.192.000 17.438.146.530 992.503.830 4.438.483.413 102.185.796 67.919.938 955.979.482 78.209.450 54.691.725.018

Por operações de seguro directo 2.233.373.141 2.152.694.695 273.213.000 362.608.885 206.490.658 536.280.812  - 3.203.208 32.437.644 5.800.302.042

Por operações de resseguro 7.135.168.071 700.562.000 16.667.724.856 47.976.737 3.239.795.191  -  - 221.767.506 28.012.994.361

Empréstimos bancários  -  - 383.405.594  -  - 78.102.150 461.507.744

Estado e entes públicos 3.116.395.456 2.017.479.702 233.311.000 297.499.666 175.071.276 134.311.060 16.428.689 12.185.057 10.774.368 107.300 6.013.563.573

Subscritores de capital 38.356.040  -  -  - 38.356.040

Accionistas 1.495.000  - 54.969.912  - 687.203.633 743.668.545

Outros 12.274.755.929 130.237.585 349.611.000 110.313.123 524.609.119 144.690.756 30.787.195 52.531.674 3.796.331 13.621.332.712

Acréscimos e diferimentos 848.976.436 (211.960.013) 357.338.000 310.432.037 83.526.416 91.922.173 481.999.702 10.246.000 14.319.033 1.986.799.785

Total do passivo 78.642.649.097 23.808.797.353 6.566.179.000 21.866.097.279 5.058.329.622 6.989.603.202 959.623.063 91.304.150 1.633.914.189 134.622.634 145.751.119.589

Capital Próprio 17.237.499.269 7.596.717.857 1.469.545.000 2.478.665.307 (743.583.883) 2.432.703.019 888.137.052 406.178.002 188.949.300 988.581.091 32.943.392.014

Capital Social 2.865.146 5.743.933.272 900.000.000 905.000.000 486.000.000 2.272.000.000 952.850.000 750.000.000 747.790.000 976.200.000 13.736.638.418

Prémios de emissão  -  -  -  -  -  -

Reserva Legal 323.990.607 130.204.886 161.475.000  - 5.111.153  -  - 667.340 621.448.986

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  -

Reserva de reavaliação 321.997.730  - 1.702.879  -  -  - 323.700.609

Reservas especiais 637.466.649  -  -  -  -  - 637.466.649

Reservas livres 1.221.960.590 521.430.832 187.945.000  -  -  -  - 1.334.680 1.932.671.103

Flutuação de Valores 29.175.493.282 923.399.484 (27.308.000) 160.242.914  -  -  -  -  - 30.231.827.680

De Títulos 180.374.234 (27.308.000)  -  -  -  - 153.066.234

De Imóveis 28.995.119.048  -  -  -  - 28.995.119.048

De Câmbios 160.242.914  -  -  -  - 160.242.914

Acções Próprias (56.539.800)  -  -  - (56.539.800)

Resultados transitados (15.647.900.020) 252.967.153 85.760.000 1.090.599.058 (1.203.302.484) 46.148.379  - (148.790.042) (557.299.172) 7.469.431 (16.074.347.696)

Resultados do exercício 1.201.625.284 24.782.230 161.673.000 322.823.335 30.258.401 107.740.607 (64.712.948) (195.031.957) (1.541.528) 2.909.639 1.590.526.064

Total do passivo e capital próprio 95.880.148.366 31.405.515.211 8.035.724.000 24.344.762.584 4.314.745.739 9.422.306.221 1.847.760.115 497.482.152 1.822.863.489 1.123.203.724 178.694.511.601

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Activo Activo Líquido Exercício

Investimentos 32.088.823.918 2.873.138.940 2.566.256.863 3.255.977.034 1.001.056.482 1.424.212.013  -  -  -  -  - 43.209.465.249

Imóveis 30.272.592.304  - 123.150.953  - 288.906.482 1.393.647.917  -  -  -  -  - 32.078.297.656

Títulos de rendimento variável 413.353.582  -  -  - 43.650.000  -  -  -  -  -  - 457.003.582

Títulos de rendimento fixo 103.260.776  -  -  -  -  -  -  -  -  - 103.260.776

Empréstimos hipotecários  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Outros empréstimos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Depósitos em instituições de crédito 1.402.878.032 2.769.878.163 2.443.105.910 3.255.977.034 668.500.000  -  -  -  -  -  - 10.540.339.139

Outros  -  -  -  - 30.564.096  -  -  -  -  - 30.564.096

Depósitos junto de empresas cedentes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.338.974.927 3.140.815.878 696.981.445 4.030.262.225 172.972.430 849.393.033 12.875.596  - 207.677.820 27.383.627  - 10.477.336.981

Provisão matemática do ramo vida  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática do ramo Ac. Trabalho  -  -  -  - 42.418.192  -  -  -  -  - 42.418.192

Provisão para riscos em curso 848.583.919 2.413.016.818 336.894.826 4.030.262.225 35.063.759 336.562.355 12.875.596  - 189.912.927 20.276.762  - 8.223.449.188

Provisão para sinistros pendentes 490.391.007 727.799.060 360.086.619  - 137.908.671 450.431.351  -  - 17.764.893 7.106.865  - 2.191.488.467

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho  -  -  -  - 19.981.135  -  -  -  -  - 19.981.135

Prémios em cobrança 33.297.845.300 10.248.461.153 2.873.663.142 1.989.522.603 343.249.286 1.337.716.056  -  - 238.620.748 19.443.523  - 50.348.521.811

Directa 33.297.845.300 10.248.461.153 1.320.735.547 32.535.059 343.249.286 1.306.127.286  -  - 77.444.518 19.443.523  - 46.645.841.672

Indirecta  - 1.552.927.595 1.956.987.544  - 31.588.770  -  - 161.176.230  -  - 3.702.680.139

Devedores 12.288.893.548 12.403.931.151 459.461.740 1.019.759.742 223.871.198 663.709.317 1.341.118.837 1.046.894.787 324.778.697 202.836.950  - 29.975.255.968

Por operações de seguro directo 4.082.098.923 74.127.935 186.665.022  - 53.535.156  - 1.341.118.837  -  -  -  - 5.737.545.873

Por operações de resseguros  - 1.721.617.142 187.925.981  -  - 236.278.297  -  -  -  -  - 2.145.821.420

Estado e entes públicos 373.320.228 7.852  -  -  -  -  -  -  -  -  - 373.328.080

Subscritores de capital 4.201.473.811  -  - 121.484.280  -  -  -  -  -  - 4.322.958.091

Accionistas 1.447.588.833  -  -  -  -  -  -  - 320.732.750 198.877.150  - 1.967.198.733

Outros 6.385.885.565 6.406.704.411 84.870.737 1.019.759.742 48.851.762 427.431.020  - 1.046.894.787 4.045.947 3.959.800  - 15.428.403.771

Outros elementos do activo 4.782.775.139 4.674.972.900 742.375.285 768.991.046 634.617.716 548.850.295 93.779.140 31.610.376 352.353.358 655.530.574 1.138.213.460 14.424.069.290

Imobilizações corpóreas e existências 2.508.039.692 258.627.016 190.792.625 78.108.187 129.442.238 237.054.194 52.492.080 30.345.522 61.509.438 20.018.799 257.974.879 3.824.404.670

Depósitos bancários e caixa 2.274.735.447 4.416.345.885 551.582.660 690.882.859 505.175.478 311.796.101 41.287.061 1.264.854 290.843.920 635.511.775 880.238.581 10.599.664.620

Outros  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Acréscimos e diferimentos 140.617.383 2.070.988.603 133.413.220 (25.170.040) 140.050.063 114.609.790  -  - 45.723.663  -  - 2.620.232.682

Juros a receber 9.370.715 2.070.988.603 131.307.455  - 26.738.213  -  -  -  -  -  - 2.238.404.986

Outros acréscimos e diferimentos 131.246.668  - 2.105.765 (25.170.040) 113.311.850 114.609.790  -  - 45.723.663  -  - 381.827.696

Imobilizações incorpóreas 5.813.204.014 30.264.826 266.970.101 9.037.109 9.836.362 145.637.755 76.073.386 16.872.661 73.121.596 64.386.643 53.655.714 6.559.060.168

Total do Activo 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.796 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.259 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174 157.613.942.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Balanço  
Activo  
2012

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 95,82.
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2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Activo Activo Líquido Exercício

Investimentos 32.088.823.918 2.873.138.940 2.566.256.863 3.255.977.034 1.001.056.482 1.424.212.013  -  -  -  -  - 43.209.465.249

Imóveis 30.272.592.304  - 123.150.953  - 288.906.482 1.393.647.917  -  -  -  -  - 32.078.297.656

Títulos de rendimento variável 413.353.582  -  -  - 43.650.000  -  -  -  -  -  - 457.003.582

Títulos de rendimento fixo 103.260.776  -  -  -  -  -  -  -  -  - 103.260.776

Empréstimos hipotecários  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Outros empréstimos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Depósitos em instituições de crédito 1.402.878.032 2.769.878.163 2.443.105.910 3.255.977.034 668.500.000  -  -  -  -  -  - 10.540.339.139

Outros  -  -  -  - 30.564.096  -  -  -  -  - 30.564.096

Depósitos junto de empresas cedentes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisões técnicas de resseguro cedido 1.338.974.927 3.140.815.878 696.981.445 4.030.262.225 172.972.430 849.393.033 12.875.596  - 207.677.820 27.383.627  - 10.477.336.981

Provisão matemática do ramo vida  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática do ramo Ac. Trabalho  -  -  -  - 42.418.192  -  -  -  -  - 42.418.192

Provisão para riscos em curso 848.583.919 2.413.016.818 336.894.826 4.030.262.225 35.063.759 336.562.355 12.875.596  - 189.912.927 20.276.762  - 8.223.449.188

Provisão para sinistros pendentes 490.391.007 727.799.060 360.086.619  - 137.908.671 450.431.351  -  - 17.764.893 7.106.865  - 2.191.488.467

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho  -  -  -  - 19.981.135  -  -  -  -  - 19.981.135

Prémios em cobrança 33.297.845.300 10.248.461.153 2.873.663.142 1.989.522.603 343.249.286 1.337.716.056  -  - 238.620.748 19.443.523  - 50.348.521.811

Directa 33.297.845.300 10.248.461.153 1.320.735.547 32.535.059 343.249.286 1.306.127.286  -  - 77.444.518 19.443.523  - 46.645.841.672

Indirecta  - 1.552.927.595 1.956.987.544  - 31.588.770  -  - 161.176.230  -  - 3.702.680.139

Devedores 12.288.893.548 12.403.931.151 459.461.740 1.019.759.742 223.871.198 663.709.317 1.341.118.837 1.046.894.787 324.778.697 202.836.950  - 29.975.255.968

Por operações de seguro directo 4.082.098.923 74.127.935 186.665.022  - 53.535.156  - 1.341.118.837  -  -  -  - 5.737.545.873

Por operações de resseguros  - 1.721.617.142 187.925.981  -  - 236.278.297  -  -  -  -  - 2.145.821.420

Estado e entes públicos 373.320.228 7.852  -  -  -  -  -  -  -  -  - 373.328.080

Subscritores de capital 4.201.473.811  -  - 121.484.280  -  -  -  -  -  - 4.322.958.091

Accionistas 1.447.588.833  -  -  -  -  -  -  - 320.732.750 198.877.150  - 1.967.198.733

Outros 6.385.885.565 6.406.704.411 84.870.737 1.019.759.742 48.851.762 427.431.020  - 1.046.894.787 4.045.947 3.959.800  - 15.428.403.771

Outros elementos do activo 4.782.775.139 4.674.972.900 742.375.285 768.991.046 634.617.716 548.850.295 93.779.140 31.610.376 352.353.358 655.530.574 1.138.213.460 14.424.069.290

Imobilizações corpóreas e existências 2.508.039.692 258.627.016 190.792.625 78.108.187 129.442.238 237.054.194 52.492.080 30.345.522 61.509.438 20.018.799 257.974.879 3.824.404.670

Depósitos bancários e caixa 2.274.735.447 4.416.345.885 551.582.660 690.882.859 505.175.478 311.796.101 41.287.061 1.264.854 290.843.920 635.511.775 880.238.581 10.599.664.620

Outros  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Acréscimos e diferimentos 140.617.383 2.070.988.603 133.413.220 (25.170.040) 140.050.063 114.609.790  -  - 45.723.663  -  - 2.620.232.682

Juros a receber 9.370.715 2.070.988.603 131.307.455  - 26.738.213  -  -  -  -  -  - 2.238.404.986

Outros acréscimos e diferimentos 131.246.668  - 2.105.765 (25.170.040) 113.311.850 114.609.790  -  - 45.723.663  -  - 381.827.696

Imobilizações incorpóreas 5.813.204.014 30.264.826 266.970.101 9.037.109 9.836.362 145.637.755 76.073.386 16.872.661 73.121.596 64.386.643 53.655.714 6.559.060.168

Total do Activo 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.796 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.259 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174 157.613.942.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Passivo e capital próprio Exercício

Provisões técnicas 23.469.979.951 4.987.855.202 2.945.417.579 2.716.776.317 2.072.184.424 1.553.691.622 247.520.958 85.781.222 485.700.286 108.670.847 77.051.401 38.750.629.809

Provisão matemática do ramo vida 3.105.720.604 113.290.919 42.461.677  -  -  -  -  -  -  -  - 3.261.473.200

De seguros directos 3.105.720.604 113.290.919 42.461.677  - 3.261.473.200

De resseguros aceites  -  -

Provisão matemática de Ac. Trabalho 2.165.025.338  - 304.759.254  - 43.762.296 89.460.286 22.804.941.53  -  -  -  - 2.625.812.116

De seguros directos 2.165.025.338 304.759.254 43.762.296 89.460.286 22.804.941.53 2.625.812.116

De resseguros aceites  -  -  -

Provisão para riscos em curso 9.760.036.719 2.711.508.203 1.180.139.563 822.022.404 733.603.094 564.983.046 213.313.545.92 85.781.222 369.073.087 72.731.265 77.051.401.26 16.590.243.550

De seguros directos 9.760.036.719 2.711.508.203 1.180.139.563 822.022.404 733.603.094 564.983.046 213.313.545.92 85.781.222 369.073.087 72.731.265 77.051.401.26 16.590.243.550

De resseguros aceites  -  -  -

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho 139.851.543 871.968.658 120.088.094 55.731.133 82.381.981 11.402.471 35.237.871 9.693.071 1.326.354.822

Provisão para sinistros pendentes 8.299.345.747 1.291.087.422 1.297.968.991 1.894.753.913 1.239.087.901 816.866.309  -  - 81.389.328 26.246.511  - 14.946.746.122

De seguros directos 8.299.345.747 1.291.087.422 1.297.968.991 1.722.079.176 1.239.087.901 816.866.309 81.389.328 26.246.511 14.774.071.385

De resseguros aceites  -  -

Prov. Para Desvios de sinistralidade 172.674.737  - 172.674.737

Fundo de actualização e regularização  -  -

Outras provisões 21.634.207.186 7.874.114.998 1.383.766.007 96.334.556 624.762.735 260.532.813 175.161.063  - 62.518.809 2.056.011  - 32.113.454.179

Provisão para prémios em cobrança 17.836.296.435 5.550.324.944 1.383.766.007 96.334.556 290.443.910 260.532.813 43.257.266 2.056.011 25.463.011.942

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 2.560.916.968 97.500.771 2.658.417.739

Provisão para riscos e encargos 1.236.993.783 2.323.790.055 236.818.054 175.161.063 19.261.543 3.992.024.498

Depósitos recebidos de resseguradores  -  -

Credores 14.187.621.722 16.149.446.967 1.774.015.927 5.843.291.168 493.441.658 1.903.595.187 57.706.760 240.489 260.994.345 652.066.617 106.921.621.00 41.429.342.462

Por operações de seguro directo 2.571.962.444 2.645.904.701 424.648.249 318.168.887 47.093.798 320.458.669 19.211.074 4.893.092 6.352.340.914

Por operações de resseguro 787.386 11.359.616.418 601.809.783 5.016.697.525 115.287.734 738.282.603 166.195.140 46.587.159 18.045.263.748

Empréstimos bancários  - 96.599.086 106.675.066.00 203.274.152

Estado e entes públicos 2.855.101.346 1.963.675.776 157.224.578 468.364.812 134.905.566 80.359.586 57.706.760 240.489 9.377.098 2.949.060 246.555.00 5.730.151.627

Subscritores de capital 45.996.480 624.848.000 670.844.480

Accionistas  - 590.528.643 590.528.643

Outros 8.759.770.546 180.250.072 590.333.317 40.059.944 150.158.080 43.047.243 66.211.033 7.108.663 9.836.938.898

Acréscimos e diferimentos 153.751.713 3.071.098 323.731.578 275.732.757 80.359.202 47.746.224 29.026.746 16.297.014 929.716.332

Total do passivo 59.445.560.572 29.014.488.265 6.426.931.091 8.932.134.799 3.270.748.019 3.765.565.846 480.388.782 86.021.711 838.240.186 779.090.489 183.973.022.26 113.223.142.782

Capital Próprio 30.305.573.658 6.428.085.186 1.312.190.707 2.116.244.921 (745.094.482) 1.318.562.410 1.043.458.177 1.009.356.113 404.035.697 190.490.828 1.007.896.151.96 44.390.799.368

Capital Social 2.865.146 5.638.432.577 900.000.000 905.000.000 486.000.000 800.000.000 958.200.000 1.000.000.000 784.000.000 747.790.000 1.000.000.000.00 13.222.287.723

Prémios de emissão  -  -

Reserva Legal 323.990.607 127.813.370 141.185.893  - 50.974.046 3.142.663 81.543.60 647.188.123

Reserva estatutária  -  -

Reserva de reavaliação 321.997.730  - 1.702.879 323.700.609

Reservas especiais 637.466.649  - 637.466.649

Reservas livres 584.596.488 511.853.542 5.359.130  - 14.141.989 163.087.20 1.116.114.237

Flutuação de Valores 26.648.553.395 55.962.296 120.645.863  -  - 26.825.161.554

De Títulos 153.927.884 (27.308.114)  - 126.619.770

De Imóveis 26.494.625.511  - 26.494.625.511

De Câmbios 83.270.410 120.645.863  - 203.916.273

Acções Próprias (27.792.000) (27.792.000)

Resultados transitados 723.830.138 102.910.529 6.810.030 626.844.634 (1.674.291.643) 414.773.955 43.123.858 (89.683.396) (640.382) 815.436.00 154.493.159

Resultados do exercício 1.062.273.505 47.075.167 202.873.358 463.754.424 470.989.161 51.111.530 24.849.667 9.356.113 (290.280.907) (556.658.790) 6.836.085.16 1.492.179.313

Total do passivo e capital próprio 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.796 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.259 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174.22 157.613.942.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Balanço  
Passivo e capital próprio  
2012

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 95,82.



ARSEG  |  PwC        163

 

2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Passivo e capital próprio Exercício

Provisões técnicas 23.469.979.951 4.987.855.202 2.945.417.579 2.716.776.317 2.072.184.424 1.553.691.622 247.520.958 85.781.222 485.700.286 108.670.847 77.051.401 38.750.629.809

Provisão matemática do ramo vida 3.105.720.604 113.290.919 42.461.677  -  -  -  -  -  -  -  - 3.261.473.200

De seguros directos 3.105.720.604 113.290.919 42.461.677  - 3.261.473.200

De resseguros aceites  -  -

Provisão matemática de Ac. Trabalho 2.165.025.338  - 304.759.254  - 43.762.296 89.460.286 22.804.941.53  -  -  -  - 2.625.812.116

De seguros directos 2.165.025.338 304.759.254 43.762.296 89.460.286 22.804.941.53 2.625.812.116

De resseguros aceites  -  -  -

Provisão para riscos em curso 9.760.036.719 2.711.508.203 1.180.139.563 822.022.404 733.603.094 564.983.046 213.313.545.92 85.781.222 369.073.087 72.731.265 77.051.401.26 16.590.243.550

De seguros directos 9.760.036.719 2.711.508.203 1.180.139.563 822.022.404 733.603.094 564.983.046 213.313.545.92 85.781.222 369.073.087 72.731.265 77.051.401.26 16.590.243.550

De resseguros aceites  -  -  -

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho 139.851.543 871.968.658 120.088.094 55.731.133 82.381.981 11.402.471 35.237.871 9.693.071 1.326.354.822

Provisão para sinistros pendentes 8.299.345.747 1.291.087.422 1.297.968.991 1.894.753.913 1.239.087.901 816.866.309  -  - 81.389.328 26.246.511  - 14.946.746.122

De seguros directos 8.299.345.747 1.291.087.422 1.297.968.991 1.722.079.176 1.239.087.901 816.866.309 81.389.328 26.246.511 14.774.071.385

De resseguros aceites  -  -

Prov. Para Desvios de sinistralidade 172.674.737  - 172.674.737

Fundo de actualização e regularização  -  -

Outras provisões 21.634.207.186 7.874.114.998 1.383.766.007 96.334.556 624.762.735 260.532.813 175.161.063  - 62.518.809 2.056.011  - 32.113.454.179

Provisão para prémios em cobrança 17.836.296.435 5.550.324.944 1.383.766.007 96.334.556 290.443.910 260.532.813 43.257.266 2.056.011 25.463.011.942

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 2.560.916.968 97.500.771 2.658.417.739

Provisão para riscos e encargos 1.236.993.783 2.323.790.055 236.818.054 175.161.063 19.261.543 3.992.024.498

Depósitos recebidos de resseguradores  -  -

Credores 14.187.621.722 16.149.446.967 1.774.015.927 5.843.291.168 493.441.658 1.903.595.187 57.706.760 240.489 260.994.345 652.066.617 106.921.621.00 41.429.342.462

Por operações de seguro directo 2.571.962.444 2.645.904.701 424.648.249 318.168.887 47.093.798 320.458.669 19.211.074 4.893.092 6.352.340.914

Por operações de resseguro 787.386 11.359.616.418 601.809.783 5.016.697.525 115.287.734 738.282.603 166.195.140 46.587.159 18.045.263.748

Empréstimos bancários  - 96.599.086 106.675.066.00 203.274.152

Estado e entes públicos 2.855.101.346 1.963.675.776 157.224.578 468.364.812 134.905.566 80.359.586 57.706.760 240.489 9.377.098 2.949.060 246.555.00 5.730.151.627

Subscritores de capital 45.996.480 624.848.000 670.844.480

Accionistas  - 590.528.643 590.528.643

Outros 8.759.770.546 180.250.072 590.333.317 40.059.944 150.158.080 43.047.243 66.211.033 7.108.663 9.836.938.898

Acréscimos e diferimentos 153.751.713 3.071.098 323.731.578 275.732.757 80.359.202 47.746.224 29.026.746 16.297.014 929.716.332

Total do passivo 59.445.560.572 29.014.488.265 6.426.931.091 8.932.134.799 3.270.748.019 3.765.565.846 480.388.782 86.021.711 838.240.186 779.090.489 183.973.022.26 113.223.142.782

Capital Próprio 30.305.573.658 6.428.085.186 1.312.190.707 2.116.244.921 (745.094.482) 1.318.562.410 1.043.458.177 1.009.356.113 404.035.697 190.490.828 1.007.896.151.96 44.390.799.368

Capital Social 2.865.146 5.638.432.577 900.000.000 905.000.000 486.000.000 800.000.000 958.200.000 1.000.000.000 784.000.000 747.790.000 1.000.000.000.00 13.222.287.723

Prémios de emissão  -  -

Reserva Legal 323.990.607 127.813.370 141.185.893  - 50.974.046 3.142.663 81.543.60 647.188.123

Reserva estatutária  -  -

Reserva de reavaliação 321.997.730  - 1.702.879 323.700.609

Reservas especiais 637.466.649  - 637.466.649

Reservas livres 584.596.488 511.853.542 5.359.130  - 14.141.989 163.087.20 1.116.114.237

Flutuação de Valores 26.648.553.395 55.962.296 120.645.863  -  - 26.825.161.554

De Títulos 153.927.884 (27.308.114)  - 126.619.770

De Imóveis 26.494.625.511  - 26.494.625.511

De Câmbios 83.270.410 120.645.863  - 203.916.273

Acções Próprias (27.792.000) (27.792.000)

Resultados transitados 723.830.138 102.910.529 6.810.030 626.844.634 (1.674.291.643) 414.773.955 43.123.858 (89.683.396) (640.382) 815.436.00 154.493.159

Resultados do exercício 1.062.273.505 47.075.167 202.873.358 463.754.424 470.989.161 51.111.530 24.849.667 9.356.113 (290.280.907) (556.658.790) 6.836.085.16 1.492.179.313

Total do passivo e capital próprio 89.751.134.230 35.442.573.451 7.739.121.796 11.048.379.720 2.525.653.537 5.084.128.259 1.523.846.959 1.095.377.824 1.242.275.883 969.581.317 1.191.869.174.22 157.613.942.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2011

ENSA 2011 AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL 2011

Activo Activo Líquido Exercício

Investimentos 31.292.464.903 3.046.596.742 2.340.470.149 1.449.271.001 171.438.426 202.063.706  -  -  - 38.502.304.927

Imóveis 27.751.016.085  - 120.162.149  - 127.788.426 171.499.610  -  -  - 28.170.466.270

Títulos de rendimento variável 578.824.490 943.292  -  - 43.650.000  -  -  -  - 623.417.782

Títulos de rendimento fixo  - 102.674.569  -  -  -  -  -  -  - 102.674.569

Empréstimos hipotecários  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Outros empréstimos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Depósitos em instituições de crédito 2.962.6 24.328 2.942.978.881 2.220.308.001 1.449.271.001  -  -  -  -  - 9.575.182.211

Outros  -  -  -  -  - 30.564.096  -  -  - 30.564.096

Depósitos junto de empresas cedentes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisões técnicas de resseguro cedido 2.032.000.749 4.234.376.630 715.034.094 3.404.214.672 15.736.840 383.683.841 25.598.055 83.518.142  - 10.894.163.023

Provisão matemática do ramo vida  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática do ramo Ac. Trabalho  -  -  -  -  - 36.847.583  -  -  - 36.847.583

Provisão para riscos em curso 1.086.667.741 3.597.465.229 345.070.847 3.404.214.672 15.736.840 108.362.873 25.598.055 74.954.703  - 8.658.070.961

Provisão para sinistros pendentes 945.333.008 636.911.401 369.963.246  -  - 229.571.197  - 8.563.439  - 2.190.342.291

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho  -  -  -  - 8.902.188  -  -  - 8.902.188

Prémios em cobrança 29.253.916.970 23.716.450.568 3.101.648.226 3.550.056.467 799.599.095 1.094.084.604 8.340.161 103.882.138  - 61.627.978.228

Directa 29.253.916.970 23.716.450.568 1.676.692.150 2.696.846.012 799.599.095 1.071.498.639  - 103.882.138  - 59.318.885.572

Indirecta  -  - 1.424.956.075 853.210.455  - 22.585.965 8.340.161  -  - 2.309.092.656

Devedores 18.827.530.349 3.644.516.516 312.739.495 394.714.619 357.260.897 782.004.591 100.466.132 611.283.695  - 25.030.516.294

Por operações de seguro directo 3.233.310.653 73.707.083 181.491.459  - 31.973.125 1.543.107 1.185.932  -  - 3.523.211.360

Por operações de resseguros 50.635.149 1.251.930.868 82.463.146 233.464.198 265.160 465.487.469  -  -  - 2.084.245.991

Estado e entes públicos 354.559.851  -  -  -  -  -  -  -  - 354.559.851

Subscritores de capital  - 428.786  -  - 291.563.880  -  -  -  - 291.992.666

Accionistas 1.290.275.495  -  -  -  -  -  - 608.615.984  - 1.898.891.479

Outros 13.898.749.201 2.318.449.778 48.784.890 161.250.421 33.458.732 314.974.015 99.280.200 2.667.711  - 16.877.614.947

Outros elementos do activo (1.166.917.624) 14.367.959.507 596.263.000 2.625.742.104 1.084.626.957 1.392.416.473 433.006.029 89.758.231 758.044.988 20.180.899.664

Imobilizações corpóreas e existências 3.326.517.180 326.813.251 57.215.291 72.491.265 154.402.303 1.338.568.110 399.815.806 36.756.825  - 5.712.580.031

Depósitos bancários e caixa (4.493.434.804) 14.041.146.255 539.047.709 2.553.250.839 930.224.654 53.848.363 33.190.223 53.001.406 758.044.988 14.468.319.633

Outros  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Acréscimos e diferimentos 103.771.853 48.115.667 60.739.730 54.035.346 122.866.831 28.772.528 166.720.117 28.606.915  - 613.628.987

Juros a receber 88.997.248 45.015.275 36.767.522  -  -  -  -  -  - 170.780.045

Outros acréscimos e diferimentos 14.774.605 3.100.392 23.972.208 54.035.346 122.866.831 28.772.528 166.720.117 28.606.915  - 442.848.942

Imobilizações incorpóreas 2.504.492.658  - 44.620.000 4.313.487 23.345.583 166.086.807 508.322.247 3.563.737  - 3.254.744.519

Total do Activo 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.644

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Balanço  
Activo  
2011

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 99,79.
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2011

ENSA 2011 AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL 2011

Activo Activo Líquido Exercício

Investimentos 31.292.464.903 3.046.596.742 2.340.470.149 1.449.271.001 171.438.426 202.063.706  -  -  - 38.502.304.927

Imóveis 27.751.016.085  - 120.162.149  - 127.788.426 171.499.610  -  -  - 28.170.466.270

Títulos de rendimento variável 578.824.490 943.292  -  - 43.650.000  -  -  -  - 623.417.782

Títulos de rendimento fixo  - 102.674.569  -  -  -  -  -  -  - 102.674.569

Empréstimos hipotecários  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Outros empréstimos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Depósitos em instituições de crédito 2.962.6 24.328 2.942.978.881 2.220.308.001 1.449.271.001  -  -  -  -  - 9.575.182.211

Outros  -  -  -  -  - 30.564.096  -  -  - 30.564.096

Depósitos junto de empresas cedentes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisões técnicas de resseguro cedido 2.032.000.749 4.234.376.630 715.034.094 3.404.214.672 15.736.840 383.683.841 25.598.055 83.518.142  - 10.894.163.023

Provisão matemática do ramo vida  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática do ramo Ac. Trabalho  -  -  -  -  - 36.847.583  -  -  - 36.847.583

Provisão para riscos em curso 1.086.667.741 3.597.465.229 345.070.847 3.404.214.672 15.736.840 108.362.873 25.598.055 74.954.703  - 8.658.070.961

Provisão para sinistros pendentes 945.333.008 636.911.401 369.963.246  -  - 229.571.197  - 8.563.439  - 2.190.342.291

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho  -  -  -  - 8.902.188  -  -  - 8.902.188

Prémios em cobrança 29.253.916.970 23.716.450.568 3.101.648.226 3.550.056.467 799.599.095 1.094.084.604 8.340.161 103.882.138  - 61.627.978.228

Directa 29.253.916.970 23.716.450.568 1.676.692.150 2.696.846.012 799.599.095 1.071.498.639  - 103.882.138  - 59.318.885.572

Indirecta  -  - 1.424.956.075 853.210.455  - 22.585.965 8.340.161  -  - 2.309.092.656

Devedores 18.827.530.349 3.644.516.516 312.739.495 394.714.619 357.260.897 782.004.591 100.466.132 611.283.695  - 25.030.516.294

Por operações de seguro directo 3.233.310.653 73.707.083 181.491.459  - 31.973.125 1.543.107 1.185.932  -  - 3.523.211.360

Por operações de resseguros 50.635.149 1.251.930.868 82.463.146 233.464.198 265.160 465.487.469  -  -  - 2.084.245.991

Estado e entes públicos 354.559.851  -  -  -  -  -  -  -  - 354.559.851

Subscritores de capital  - 428.786  -  - 291.563.880  -  -  -  - 291.992.666

Accionistas 1.290.275.495  -  -  -  -  -  - 608.615.984  - 1.898.891.479

Outros 13.898.749.201 2.318.449.778 48.784.890 161.250.421 33.458.732 314.974.015 99.280.200 2.667.711  - 16.877.614.947

Outros elementos do activo (1.166.917.624) 14.367.959.507 596.263.000 2.625.742.104 1.084.626.957 1.392.416.473 433.006.029 89.758.231 758.044.988 20.180.899.664

Imobilizações corpóreas e existências 3.326.517.180 326.813.251 57.215.291 72.491.265 154.402.303 1.338.568.110 399.815.806 36.756.825  - 5.712.580.031

Depósitos bancários e caixa (4.493.434.804) 14.041.146.255 539.047.709 2.553.250.839 930.224.654 53.848.363 33.190.223 53.001.406 758.044.988 14.468.319.633

Outros  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Acréscimos e diferimentos 103.771.853 48.115.667 60.739.730 54.035.346 122.866.831 28.772.528 166.720.117 28.606.915  - 613.628.987

Juros a receber 88.997.248 45.015.275 36.767.522  -  -  -  -  -  - 170.780.045

Outros acréscimos e diferimentos 14.774.605 3.100.392 23.972.208 54.035.346 122.866.831 28.772.528 166.720.117 28.606.915  - 442.848.942

Imobilizações incorpóreas 2.504.492.658  - 44.620.000 4.313.487 23.345.583 166.086.807 508.322.247 3.563.737  - 3.254.744.519

Total do Activo 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.644

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2011

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL 2011

Passivo e capital próprio Exercício

Provisões técnicas 33.218.653.024 6.013.786.217 3.029.558.276 2.843.151.501 2.260.214.761 875.468.307 292.569.448 148.164.804 3.038.851 48.684.605.189

Provisão matemática do ramo vida 3.012.822.392 112.647.771 49.536.727  -  -  -  -  -  - 3.175.006.890

De seguros directos 3.012.822.392 112.647.771 49.536.727  -  -  -  - 3.175.006.890

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática de Ac. Trabalho 2.933.685.491  - 267.130.435  - 7.616.275 71.288.977 42.625.805  -  - 3.322.346.983

De seguros directos 2.933.685.491  - 267.130.435 7.616.275 71.288.977 42.625.805  - 3.322.346.983

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -  -

Provisão para riscos em curso 6.893.672.908 4.010.963.602 1.259.212.780 797.288.558 1.234.455.632 332.340.541 227.778.224 130.886.815 2.904.477 14.889.503.537

De seguros directos 6.893.672.908 4.010.963.602 1.259.212.780 797.288.558 1.234.455.632 332.340.541 227.778.224 130.886.815 2.904.477 14.889.503.537

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho 98.584.354 752.521.231 188.881.086 75.743.889 45.589.760 22.165.419 3.047.713 1.186.533.451

Provisão para sinistros pendentes 20.279.887.879 1.137.653.613 1.264.797.250 2.045.862.942 942.398.965 426.249.029  - 14.230.276 134.375 26.111.214.328

De seguros directos 20.279.887.879 1.137.653.613 1.264.797.250 1.900.614.242 942.398.965 426.249.029  - 14.230.276 134.375 25.965.965.628

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Prov. Para Desvios de sinistralidade 145.248.700  -  - 145.248.700

Fundo de actualização e regularização  -  -  -  -  -  -

Outras provisões 13.788.904.472 2.694.010.958 1.338.871.790 131.393.341 613.756.951 197.792.431  - 318.692  - 18.765.048.635

Provisão para prémios em cobrança 10.875.251.608 2.683.508.229 1.338.871.790 131.393.341 466.970.245 197.792.431  - 318.692 15.694.106.336

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 2.298.644.717  - 51.046.554  -  -  - 2.349.691.271

Provisão para riscos e encargos 615.008.147 10.502.729 95.740.152  -  -  - 721.251.028

Depósitos recebidos de resseguradores  -  -  -  -  -

Credores 7.476.379.346 38.108.938.227 1.456.545.692 6.676.802.735 851.176.833 1.657.275.632 11.785.978 66.276.516 7.843.774 56.313.024.734

Por operações de seguro directo 2.041.978.251 358.826.511 347.803.452 251.115.687 49.328.684 362.478.301 258.000 170.924 3.411.959.810

Por operações de resseguro 34.276.408.253 633.687.525 5.970.388.269 51.063.229 747.952.394  - 58.540.705 418.433 41.738.458.807

Empréstimos bancários  - 513.055.085 321.879.500  -  - 834.934.585

Estado e entes públicos 2.830.557.274 1.462.625.314 191.764.992 422.734.859 137.050.982 123.319.023 11.527.978 7.564.887 328.701 5.187.474.010

Subscritores de capital  - 45.734.400  -  -  - 45.734.400

Accionistas  - 1.464.130  -  -  - 6.693.094 8.157.224

Outros 2.603.843.821 2.011.078.149 281.825.595 32.563.920 54.944.453 101.646.414  -  - 403.547 5.086.305.899

Acréscimos e diferimentos 497.743.437 73.688.365 320.491.997 257.868.370 65.809.728 51.125.300  - 11.536.242 12.744 1.278.276.184

Total do passivo 54.981.680.279 46.890.423.768 6.145.467.754 9.909.215.947 3.790.958.273 2.781.661.670 304.355.427 226.296.254 10.895.370 125.040.954.742

Capital Próprio 27.865.579.578 2.167.591.862 1.026.046.940 1.573.131.749 (1.216.083.644) 1.267.450.880 938.097.314 694.316.604 747.149.618 35.063.280.902

Capital Social 2.865.146 92.633.400 900.000.000 543.000.000 486.000.000 800.000.000 997.900.000 784.000.000 747.790.000 5.354.188.547

Prémios de emissão  -  -  -  -  -  -

Reserva Legal 323.990.607 127.087.780 140.429.224  - 40.833.194 1.010.526  - 633.351.331

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  -

Reserva de reavaliação 321.997.730 1.336.596.600  - 1.702.879  -  - 1.660.297.209

Reservas especiais 637.466.649  -  -  -  -  - 637.466.649

Reservas livres 227.364.280 508.947.772 5.359.130  -  - 4.547.371  - 746.218.553

Flutuação de Valores 25.111.049.321  - 107.453.656  -  -  -  -  - 25.218.502.977

De Títulos 319.398.793 (27.308.114)  -  - 292.090.679

De Imóveis 24.791.650.528  -  - 24.791.650.528

De Câmbios 107.453.656  -  - 107.453.656

Acções Próprias  - (27.792.000)  -  -  - (27.792.000)

Resultados transitados 347.765.325  - 677.929.099 (1.531.900.632) 323.506.282 (100.165.874)  - (282.865.800)

Resultados do exercício 893.080.519 102.326.311 7.566.700 244.748.994 (142.391.012) 101.408.525 34.805.290 (89.683.396) (640.382) 1.151.221.549

Total do passivo e capital próprio 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.643

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Balanço  
Passivo e capital próprio  
2011

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 99,79.
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2011

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL 2011

Passivo e capital próprio Exercício

Provisões técnicas 33.218.653.024 6.013.786.217 3.029.558.276 2.843.151.501 2.260.214.761 875.468.307 292.569.448 148.164.804 3.038.851 48.684.605.189

Provisão matemática do ramo vida 3.012.822.392 112.647.771 49.536.727  -  -  -  -  -  - 3.175.006.890

De seguros directos 3.012.822.392 112.647.771 49.536.727  -  -  -  - 3.175.006.890

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão matemática de Ac. Trabalho 2.933.685.491  - 267.130.435  - 7.616.275 71.288.977 42.625.805  -  - 3.322.346.983

De seguros directos 2.933.685.491  - 267.130.435 7.616.275 71.288.977 42.625.805  - 3.322.346.983

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -  -

Provisão para riscos em curso 6.893.672.908 4.010.963.602 1.259.212.780 797.288.558 1.234.455.632 332.340.541 227.778.224 130.886.815 2.904.477 14.889.503.537

De seguros directos 6.893.672.908 4.010.963.602 1.259.212.780 797.288.558 1.234.455.632 332.340.541 227.778.224 130.886.815 2.904.477 14.889.503.537

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Provisão para Inc. Temporárias de Ac. Trabalho 98.584.354 752.521.231 188.881.086 75.743.889 45.589.760 22.165.419 3.047.713 1.186.533.451

Provisão para sinistros pendentes 20.279.887.879 1.137.653.613 1.264.797.250 2.045.862.942 942.398.965 426.249.029  - 14.230.276 134.375 26.111.214.328

De seguros directos 20.279.887.879 1.137.653.613 1.264.797.250 1.900.614.242 942.398.965 426.249.029  - 14.230.276 134.375 25.965.965.628

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Prov. Para Desvios de sinistralidade 145.248.700  -  - 145.248.700

Fundo de actualização e regularização  -  -  -  -  -  -

Outras provisões 13.788.904.472 2.694.010.958 1.338.871.790 131.393.341 613.756.951 197.792.431  - 318.692  - 18.765.048.635

Provisão para prémios em cobrança 10.875.251.608 2.683.508.229 1.338.871.790 131.393.341 466.970.245 197.792.431  - 318.692 15.694.106.336

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 2.298.644.717  - 51.046.554  -  -  - 2.349.691.271

Provisão para riscos e encargos 615.008.147 10.502.729 95.740.152  -  -  - 721.251.028

Depósitos recebidos de resseguradores  -  -  -  -  -

Credores 7.476.379.346 38.108.938.227 1.456.545.692 6.676.802.735 851.176.833 1.657.275.632 11.785.978 66.276.516 7.843.774 56.313.024.734

Por operações de seguro directo 2.041.978.251 358.826.511 347.803.452 251.115.687 49.328.684 362.478.301 258.000 170.924 3.411.959.810

Por operações de resseguro 34.276.408.253 633.687.525 5.970.388.269 51.063.229 747.952.394  - 58.540.705 418.433 41.738.458.807

Empréstimos bancários  - 513.055.085 321.879.500  -  - 834.934.585

Estado e entes públicos 2.830.557.274 1.462.625.314 191.764.992 422.734.859 137.050.982 123.319.023 11.527.978 7.564.887 328.701 5.187.474.010

Subscritores de capital  - 45.734.400  -  -  - 45.734.400

Accionistas  - 1.464.130  -  -  - 6.693.094 8.157.224

Outros 2.603.843.821 2.011.078.149 281.825.595 32.563.920 54.944.453 101.646.414  -  - 403.547 5.086.305.899

Acréscimos e diferimentos 497.743.437 73.688.365 320.491.997 257.868.370 65.809.728 51.125.300  - 11.536.242 12.744 1.278.276.184

Total do passivo 54.981.680.279 46.890.423.768 6.145.467.754 9.909.215.947 3.790.958.273 2.781.661.670 304.355.427 226.296.254 10.895.370 125.040.954.742

Capital Próprio 27.865.579.578 2.167.591.862 1.026.046.940 1.573.131.749 (1.216.083.644) 1.267.450.880 938.097.314 694.316.604 747.149.618 35.063.280.902

Capital Social 2.865.146 92.633.400 900.000.000 543.000.000 486.000.000 800.000.000 997.900.000 784.000.000 747.790.000 5.354.188.547

Prémios de emissão  -  -  -  -  -  -

Reserva Legal 323.990.607 127.087.780 140.429.224  - 40.833.194 1.010.526  - 633.351.331

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  -

Reserva de reavaliação 321.997.730 1.336.596.600  - 1.702.879  -  - 1.660.297.209

Reservas especiais 637.466.649  -  -  -  -  - 637.466.649

Reservas livres 227.364.280 508.947.772 5.359.130  -  - 4.547.371  - 746.218.553

Flutuação de Valores 25.111.049.321  - 107.453.656  -  -  -  -  - 25.218.502.977

De Títulos 319.398.793 (27.308.114)  -  - 292.090.679

De Imóveis 24.791.650.528  -  - 24.791.650.528

De Câmbios 107.453.656  -  - 107.453.656

Acções Próprias  - (27.792.000)  -  -  - (27.792.000)

Resultados transitados 347.765.325  - 677.929.099 (1.531.900.632) 323.506.282 (100.165.874)  - (282.865.800)

Resultados do exercício 893.080.519 102.326.311 7.566.700 244.748.994 (142.391.012) 101.408.525 34.805.290 (89.683.396) (640.382) 1.151.221.549

Total do passivo e capital próprio 82.847.259.858 49.058.015.630 7.171.514.694 11.482.347.696 2.574.874.629 4.049.112.550 1.242.452.740 920.612.858 758.044.988 160.104.235.643

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL 2013

Débitos Exercício

Provisões

Provisão matemática 716.100.998  - 327.034.000  - 102.197.326 21.283.790 5.831.128 7.236.554  -  - 1.179.683.795

De seguros directos 716.100.998 327.034.000 102.197.326 21.283.790 5.831.128 7.236.554 1.179.683.795

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição)  -  -  -  -  -

Provisão para riscos em curso 31.373.284.801  - 6.229.712.000 543.686.699 4.467.887.170 5.211.547.970 172.944.310 5.901.659 223.906.461 56.413.183 48.285.284.254

De seguros directos 31.367.586.520  - 4.321.022.000 543.686.699 4.432.823.412 3.138.517.099 172.944.310 5.901.659 358.917.882 56.413.183 44.397.812.764

De resseguros aceites  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 5.698.281 1.908.690.000 35.063.758 2.073.030.871  -  - (135.011.421) 3.887.471.489

Provisão para Incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 174.661.687  - 59.450.000 29.524.799 18.556.731 14.467.562 42.126.885  - 23.375.760 362.163.424

Provisão para desvios de sinistralidade  - 24.862.369  - 14.048.649  -  - 38.911.018

Participação nos resultados  -  -  -  -  -

Provisão para prémios em cobrança 5.550.649.375 (145.392.000) (168.677.156) 133.046.918 41.519.257  - 16.103.352 5.427.249.745

Indemnizações  -

De seguros directos 17.063.992.993 2.934.745.991 1.444.748.000 4.052.124.887 1.799.945.235 1.720.806.814 83.458.993 16.746.757 247.646.487 15.861.620 29.380.077.777

Do exercício 15.150.196.255 2.934.745.991 1.565.680.000 4.052.124.887 1.625.244.360 1.753.817.608 83.458.993 16.746.757 263.943.659 15.861.620 27.461.820.131

De exercícios anteriores (reajustamentos) 1.913.796.738 (120.932.000) 174.700.875 (33.010.794)  -  - (16.297.172)  - 1.918.257.646

De resseguros aceites  -  - 140.486.593  -  - 140.486.593

Comissões 1.286.020.045 252.637 124.138.000 904.719.858 264.372.368 103.399.960 293.173.779 249.121 76.326.528  - 3.052.652.296

De seguros directos 1.286.020.045 252.637 124.138.000 904.719.858 264.372.368 103.399.960 293.173.779 249.121 72.842.528 3.049.168.296

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Despesas de constituição  -  -  -  -  - 3.484.000  - 3.484.000

Encargos de resseguros cedidos 3.413.390.066 18.477.293.403 1.608.507.000 16.261.036.050 108.293.418 3.118.026.024 87.698.219  - 376.431.139  - 43.450.675.319

Prémios 3.413.390.066 18.477.293.403 1.608.507.000 16.261.036.050 108.293.418 3.118.026.024 87.698.219  - 376.431.139 43.450.675.319

Juros  -  -  -  -  -  -

Perdas realizadas em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -  -

Livres  -  -  -  -  -  -

Custos com o pessoal 6.210.541.948 468.892.266 585.367.000 957.621.182 740.233.982 554.442.565 275.206.062 85.455.512 105.863.652 4.329.229 9.987.953.398

Outros custos administrativos 3.972.717.483 136.540.788 951.229.000 1.058.282.078 607.571.419 1.058.915.159 350.538.865 87.230.019 94.546.571 3.202.777 8.320.774.159

Impostos e taxas 265.218.218 29.338.954 165.646.000 242.744.179 20.071.700 43.301.838 1.715.000 8.663.945 18.531.040  - 795.230.874

Amortizações 1.660.516.740 119.891.116 146.390.000 31.142.109 60.688.065 84.506.480 23.872.227 18.229.315 41.162.602 54.812.530 2.241.211.183

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 154.669.448  - 6.643.742  -  -  - 161.313.190

Provisão para riscos e encargos 20.500.000 22.337.217  -  -  - 42.837.217

Outros custos e perdas 5.505.694.197 898.861.520 51.239.000 44.255.497 166.451.901 273.117.144  - 1.023.737 4.692.290 29.540.572 6.974.875.858

Custos e perdas extraordinárias 650.029.345 10.888.740 15.103.000 1.020.718.226 36.714.478  - 3.534.000 42.973.575 1.779.961.364

Imposto sobre o lucro dos exercícios 647.028.999 20.692.786 87.055.000 173.827.951 28.420.713 58.014.173  -  - 1.015.039.622

Resultado liquido do exercício 1.201.625.284 24.782.230 161.673.000 322.823.335 30.258.401 107.740.607 (64.712.948) (195.031.957) (1.541.528) 2.909.639 1.590.526.063

Total dos débitos 79.866.641.625 23.122.180.430 11.811.899.000 24.646.650.993 9.295.970.458 12.539.331.483 1.467.907.019 39.238.661 1.270.017.930 167.069.552 164.226.907.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Contas de ganhos e perdas 
Débitos 
2013

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 97,62.
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2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL 2013

Débitos Exercício

Provisões

Provisão matemática 716.100.998  - 327.034.000  - 102.197.326 21.283.790 5.831.128 7.236.554  -  - 1.179.683.795

De seguros directos 716.100.998 327.034.000 102.197.326 21.283.790 5.831.128 7.236.554 1.179.683.795

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição)  -  -  -  -  -

Provisão para riscos em curso 31.373.284.801  - 6.229.712.000 543.686.699 4.467.887.170 5.211.547.970 172.944.310 5.901.659 223.906.461 56.413.183 48.285.284.254

De seguros directos 31.367.586.520  - 4.321.022.000 543.686.699 4.432.823.412 3.138.517.099 172.944.310 5.901.659 358.917.882 56.413.183 44.397.812.764

De resseguros aceites  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 5.698.281 1.908.690.000 35.063.758 2.073.030.871  -  - (135.011.421) 3.887.471.489

Provisão para Incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 174.661.687  - 59.450.000 29.524.799 18.556.731 14.467.562 42.126.885  - 23.375.760 362.163.424

Provisão para desvios de sinistralidade  - 24.862.369  - 14.048.649  -  - 38.911.018

Participação nos resultados  -  -  -  -  -

Provisão para prémios em cobrança 5.550.649.375 (145.392.000) (168.677.156) 133.046.918 41.519.257  - 16.103.352 5.427.249.745

Indemnizações  -

De seguros directos 17.063.992.993 2.934.745.991 1.444.748.000 4.052.124.887 1.799.945.235 1.720.806.814 83.458.993 16.746.757 247.646.487 15.861.620 29.380.077.777

Do exercício 15.150.196.255 2.934.745.991 1.565.680.000 4.052.124.887 1.625.244.360 1.753.817.608 83.458.993 16.746.757 263.943.659 15.861.620 27.461.820.131

De exercícios anteriores (reajustamentos) 1.913.796.738 (120.932.000) 174.700.875 (33.010.794)  -  - (16.297.172)  - 1.918.257.646

De resseguros aceites  -  - 140.486.593  -  - 140.486.593

Comissões 1.286.020.045 252.637 124.138.000 904.719.858 264.372.368 103.399.960 293.173.779 249.121 76.326.528  - 3.052.652.296

De seguros directos 1.286.020.045 252.637 124.138.000 904.719.858 264.372.368 103.399.960 293.173.779 249.121 72.842.528 3.049.168.296

De resseguros aceites  -  -  -  -  -  -

Despesas de constituição  -  -  -  -  - 3.484.000  - 3.484.000

Encargos de resseguros cedidos 3.413.390.066 18.477.293.403 1.608.507.000 16.261.036.050 108.293.418 3.118.026.024 87.698.219  - 376.431.139  - 43.450.675.319

Prémios 3.413.390.066 18.477.293.403 1.608.507.000 16.261.036.050 108.293.418 3.118.026.024 87.698.219  - 376.431.139 43.450.675.319

Juros  -  -  -  -  -  -

Perdas realizadas em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -  -

Livres  -  -  -  -  -  -

Custos com o pessoal 6.210.541.948 468.892.266 585.367.000 957.621.182 740.233.982 554.442.565 275.206.062 85.455.512 105.863.652 4.329.229 9.987.953.398

Outros custos administrativos 3.972.717.483 136.540.788 951.229.000 1.058.282.078 607.571.419 1.058.915.159 350.538.865 87.230.019 94.546.571 3.202.777 8.320.774.159

Impostos e taxas 265.218.218 29.338.954 165.646.000 242.744.179 20.071.700 43.301.838 1.715.000 8.663.945 18.531.040  - 795.230.874

Amortizações 1.660.516.740 119.891.116 146.390.000 31.142.109 60.688.065 84.506.480 23.872.227 18.229.315 41.162.602 54.812.530 2.241.211.183

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 154.669.448  - 6.643.742  -  -  - 161.313.190

Provisão para riscos e encargos 20.500.000 22.337.217  -  -  - 42.837.217

Outros custos e perdas 5.505.694.197 898.861.520 51.239.000 44.255.497 166.451.901 273.117.144  - 1.023.737 4.692.290 29.540.572 6.974.875.858

Custos e perdas extraordinárias 650.029.345 10.888.740 15.103.000 1.020.718.226 36.714.478  - 3.534.000 42.973.575 1.779.961.364

Imposto sobre o lucro dos exercícios 647.028.999 20.692.786 87.055.000 173.827.951 28.420.713 58.014.173  -  - 1.015.039.622

Resultado liquido do exercício 1.201.625.284 24.782.230 161.673.000 322.823.335 30.258.401 107.740.607 (64.712.948) (195.031.957) (1.541.528) 2.909.639 1.590.526.063

Total dos débitos 79.866.641.625 23.122.180.430 11.811.899.000 24.646.650.993 9.295.970.458 12.539.331.483 1.467.907.019 39.238.661 1.270.017.930 167.069.552 164.226.907.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL2013

Créditos Exercício

Prémios e s/adicionais 37.567.817.318 22.830.298.086 4.230.112.000 20.583.607.399 3.881.953.888 5.682.275.963 1.460.468.746 37.776.195 1.165.344.028 166.103.113 97.605.756.736

De seguros directos 37.567.817.318,16 22.830.298.085,95 4.230.112.000,00 20.583.607.399,00 3.881.953.887,92 5.682.275.963,00 1.460.468.746,08 37.776.195,30 1.165.344.028,00 166.103.112,60 97.605.756.736,01

De resseguros aceites  -  -  -  -

Receitas de resseguros cedidos 968.530.840  - 1.056.176.000 3.977.730.232 654.808.228 1.408.619.001  -  - 58.076.832  - 8.123.941.133

Indemnizações 184.902.045,10 597.818.000,00 2.924.108.086,00 642.245.857,00 1.267.728.668,00  -  - 25.913.691,00 5.642.716.347,10

Comissões 783.628.795,34 458.358.000,00 1.053.622.146,00 12.562.370,97 120.730.726,00  -  - 32.163.141,00 2.461.065.179,31

Participação de resultado  - 20.159.607,00  -  -  - 20.159.607,00

Ganhos realizados em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -  -

De valores livres  -  -  -  -  -

Rendimentos de investimentos 1.588.568.517  - 167.697.000  - 40.601.814  -  -  - 30.107.982  - 1.826.975.313

De valores afectos às provisões técnicas 167.697.000  -  -  - 6.923.423  - 174.620.423

De valores livres 1.588.568.517 40.601.814  -  -  - 23.184.559 1.652.354.890

Outros proveitos e ganhos 5.736.613.578 279.727.181 145.997.000 85.313.362 25.945.816 196.714.895 7.438.273 962.466 3.587.217 6.482.299.788

Proveitos e ganhos extraordinários 1.792.099.817,46 12.155.162,55 119.566.000,00 485.886.289,49 120.245.296,00  - 500.000,00 12.901.871,00 966.438,00 2.544.320.874,50

Provisões  -

Provisão matemática 1.866.399.073  - 57.086.000  -  - 6.639.067  -  -  -  - 1.930.124.140

De seguros directos (diminuição) 1.866.399.073 57.086.000  -  -  -  - 1.923.485.073

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos  - 6.639.067  -  -  - 6.639.067

Provisão para riscos em curso 30.336.792.585  - 6.035.265.000  - 4.206.774.423 5.122.528.871  -  -  -  - 45.701.360.879

De seguros directos (diminuição) 30.256.362.821,81 4.055.872.000,00 4.189.479.670,81 2.606.042.595,00  -  - 41.107.757.087,62

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos 80.429.763,60 1.979.393.000,00 17.294.752,00 2.516.486.276,00  -  -  - 4.593.603.791,60

Provisão para incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 9.819.896,54  - 2.308.390,00  -  -  - 12.128.286,54

Provisão para desvios de sinistralidade  -  -  -  -  -

Resultados distribuídos  -  -  -  -  -

Total dos créditos 79.866.641.625 23.122.180.430 11.811.899.000 24.646.650.993 9.295.970.458 12.539.331.483 1.467.907.019 39.238.661 1.270.017.930 167.069.552 164.226.907.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Contas de ganhos e perdas 
Créditos 
2013

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 97,62.



ARSEG  |  PwC        171

 

2013

ENSA AAA Seguros NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros

Confiança  
Seguros Tranquilidade Triunfal  

Seguros* TOTAL2013

Créditos Exercício

Prémios e s/adicionais 37.567.817.318 22.830.298.086 4.230.112.000 20.583.607.399 3.881.953.888 5.682.275.963 1.460.468.746 37.776.195 1.165.344.028 166.103.113 97.605.756.736

De seguros directos 37.567.817.318,16 22.830.298.085,95 4.230.112.000,00 20.583.607.399,00 3.881.953.887,92 5.682.275.963,00 1.460.468.746,08 37.776.195,30 1.165.344.028,00 166.103.112,60 97.605.756.736,01

De resseguros aceites  -  -  -  -

Receitas de resseguros cedidos 968.530.840  - 1.056.176.000 3.977.730.232 654.808.228 1.408.619.001  -  - 58.076.832  - 8.123.941.133

Indemnizações 184.902.045,10 597.818.000,00 2.924.108.086,00 642.245.857,00 1.267.728.668,00  -  - 25.913.691,00 5.642.716.347,10

Comissões 783.628.795,34 458.358.000,00 1.053.622.146,00 12.562.370,97 120.730.726,00  -  - 32.163.141,00 2.461.065.179,31

Participação de resultado  - 20.159.607,00  -  -  - 20.159.607,00

Ganhos realizados em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -  -

De valores livres  -  -  -  -  -

Rendimentos de investimentos 1.588.568.517  - 167.697.000  - 40.601.814  -  -  - 30.107.982  - 1.826.975.313

De valores afectos às provisões técnicas 167.697.000  -  -  - 6.923.423  - 174.620.423

De valores livres 1.588.568.517 40.601.814  -  -  - 23.184.559 1.652.354.890

Outros proveitos e ganhos 5.736.613.578 279.727.181 145.997.000 85.313.362 25.945.816 196.714.895 7.438.273 962.466 3.587.217 6.482.299.788

Proveitos e ganhos extraordinários 1.792.099.817,46 12.155.162,55 119.566.000,00 485.886.289,49 120.245.296,00  - 500.000,00 12.901.871,00 966.438,00 2.544.320.874,50

Provisões  -

Provisão matemática 1.866.399.073  - 57.086.000  -  - 6.639.067  -  -  -  - 1.930.124.140

De seguros directos (diminuição) 1.866.399.073 57.086.000  -  -  -  - 1.923.485.073

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos  - 6.639.067  -  -  - 6.639.067

Provisão para riscos em curso 30.336.792.585  - 6.035.265.000  - 4.206.774.423 5.122.528.871  -  -  -  - 45.701.360.879

De seguros directos (diminuição) 30.256.362.821,81 4.055.872.000,00 4.189.479.670,81 2.606.042.595,00  -  - 41.107.757.087,62

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos 80.429.763,60 1.979.393.000,00 17.294.752,00 2.516.486.276,00  -  -  - 4.593.603.791,60

Provisão para incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 9.819.896,54  - 2.308.390,00  -  -  - 12.128.286,54

Provisão para desvios de sinistralidade  -  -  -  -  -

Resultados distribuídos  -  -  -  -  -

Total dos créditos 79.866.641.625 23.122.180.430 11.811.899.000 24.646.650.993 9.295.970.458 12.539.331.483 1.467.907.019 39.238.661 1.270.017.930 167.069.552 164.226.907.151

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Débitos Exercício

Provisões

Provisão matemática 651.055.556  - 33.609.000  - 36.146.021 20.792.952 22.804.942  -  -  -  - 764.408.471

De seguros directos 651.055.556 33.609.000 36.146.021 20.792.952 22.804.942 764.408.471

De resseguros aceites  -  -

De resseguros cedidos (diminuição)  -  -

Provisão para riscos em curso 20.532.708.668 1.189.452.067 7.126.694.000 21.659.287  - 2.939.321.760 214.172.072 85.781.222 124.912.490 49.550.027 77.051.401 32.361.302.995

De seguros directos 20.215.822.385 1.188.205.721 4.853.576.000 21.659.287  - 2.019.220.940 214.172.072 85.781.222 262.875.720 69.826.789 77.051.401 29.008.191.536

De resseguros aceites  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 316.886.284 1.246.347 2.273.118.000  - 920.100.820 (137.963.230) (20.276.762) 3.353.111.458

Provisão para Incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 80.737.510 115.151.007  - 36.792.221 11.402.471  - 32.190.158 9.693.071  - 285.966.438

Provisão para desvios de sinistralidade 28.207.851  -  -  -  -  - 28.207.851

Participação nos resultados  -  -

Provisão para prémios em cobrança 5.143.367.347 2.851.495.579 (9.226.000) (176.526.335) 78.737.371 42.938.574 2.056.011 7.932.842.547

Indemnizações  -

De seguros directos 14.393.325.336 830.079.880 1.088.315.000 1.541.696.573 1.153.905.976 1.557.755.008 67.864.297 5.746.565 158.906.295 36.872.879 21.664.458 20.856.132.267

Do exercício 10.400.595.288 830.271.532 1.245.973.000 1.541.696.573 1.153.905.976 1.490.982.540 67.864.297 5.746.565 168.719.936 36.872.879 21.664.458 16.964.293.043

De exercícios anteriores (reajustamentos) 3.992.730.049 (191.652) (157.658.000)  - 66.772.468 (9.813.641) 3.891.839.224

De resseguros aceites  -  -

Comissões 1.485.695.022 2.181.189 84.342.000 780.685.685 252.286.263 69.426.773 108.651.670  - 41.254.315 10.216.639  - 2.834.739.556

De seguros directos 1.485.695.022 2.181.189 84.342.000 740.436.504 252.286.263 69.426.773 108.651.670 41.254.315 10.216.639 2.794.490.375

De resseguros aceites  -  -

Despesas de constituição 40.249.181  -  -  -  -  - 40.249.181

Encargos de resseguros cedidos 3.048.541.746 19.896.424.162 1.319.448.000 11.927.793.684 155.283.035 1.677.807.289 38.630.651  - 508.484.352 56.263.059  - 38.628.675.979

Prémios 3.048.541.746 19.896.424.162 1.319.448.000 11.927.793.684 155.283.035 1.677.807.289 38.630.651 508.484.352 56.263.059 38.628.675.979

Juros  -  -

Perdas realizadas em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -

Livres  -  -

Custos com o pessoal 4.889.552.876 910.652.587 484.671.000 751.229.782 644.427.292 453.957.207 130.482.018 11.216.813 159.837.034 80.890.351 5.913.036 8.522.829.996

Outros custos administrativos 2.707.679.917 514.935.971 755.894.000 690.571.451 820.178.292 448.677.599 19.289.158 117.331.250 249.199.064 72.336.314 2.274.482 6.398.367.499

Impostos e taxas 236.406.980 87.307.662 91.486.000 387.201.166 20.275.818 34.543.724 41.522.088 3.803.628 16.342.022 5.469.774 2.100.000 926.458.862

Amortizações 791.556.620 125.579.365 57.859.000 29.414.394 64.946.500 84.413.192 12.976.424 15.976.339 31.330.407 39.257.722 72.003.164 1.325.313.126

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 305.997.227 46.454.217  -  -  -  - 352.451.444

Provisão para riscos e encargos 552.436.027 141.077.902 66.177 19.261.543 712.841.649

Outros custos e perdas 3.795.103.902 2.706.690.809 155.764.000 (65.204.383) 148.061.210 72.631.043 1.298.286 1.754.613 27.769.240 1.069.026 40.347.705 6.885.285.452

Custos e perdas extraordinárias 2.800.214.629 131.579.460 127.688.000 41.895.191 75.931.375 11.344.978 1.165.560 415.027.515 3.604.846.708

Imposto sobre o lucro dos exercícios 503.771.792 25.348.167 109.240.000 249.713.922  - 27.521.593 13.380.589 928.976.063

Resultado liquido do exercício 1.062.273.505 47.075.167 202.875.000 463.754.423 470.989.161 51.111.530 24.849.667 9.356.113 (290.280.907) (556.658.790) 6.836.084 1.492.180.953

Total dos débitos 62.980.424.662 29.433.953.072 11.628.659.000 16.848.619.026 3.853.436.727 7.564.834.240 707.390.510 250.966.543 1.123.310.147 222.043.598 228.190.330 134.841.827.855

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Contas de ganhos e perdas 
Débitos 
2012

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 95,82.
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2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Débitos Exercício

Provisões

Provisão matemática 651.055.556  - 33.609.000  - 36.146.021 20.792.952 22.804.942  -  -  -  - 764.408.471

De seguros directos 651.055.556 33.609.000 36.146.021 20.792.952 22.804.942 764.408.471

De resseguros aceites  -  -

De resseguros cedidos (diminuição)  -  -

Provisão para riscos em curso 20.532.708.668 1.189.452.067 7.126.694.000 21.659.287  - 2.939.321.760 214.172.072 85.781.222 124.912.490 49.550.027 77.051.401 32.361.302.995

De seguros directos 20.215.822.385 1.188.205.721 4.853.576.000 21.659.287  - 2.019.220.940 214.172.072 85.781.222 262.875.720 69.826.789 77.051.401 29.008.191.536

De resseguros aceites  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 316.886.284 1.246.347 2.273.118.000  - 920.100.820 (137.963.230) (20.276.762) 3.353.111.458

Provisão para Incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 80.737.510 115.151.007  - 36.792.221 11.402.471  - 32.190.158 9.693.071  - 285.966.438

Provisão para desvios de sinistralidade 28.207.851  -  -  -  -  - 28.207.851

Participação nos resultados  -  -

Provisão para prémios em cobrança 5.143.367.347 2.851.495.579 (9.226.000) (176.526.335) 78.737.371 42.938.574 2.056.011 7.932.842.547

Indemnizações  -

De seguros directos 14.393.325.336 830.079.880 1.088.315.000 1.541.696.573 1.153.905.976 1.557.755.008 67.864.297 5.746.565 158.906.295 36.872.879 21.664.458 20.856.132.267

Do exercício 10.400.595.288 830.271.532 1.245.973.000 1.541.696.573 1.153.905.976 1.490.982.540 67.864.297 5.746.565 168.719.936 36.872.879 21.664.458 16.964.293.043

De exercícios anteriores (reajustamentos) 3.992.730.049 (191.652) (157.658.000)  - 66.772.468 (9.813.641) 3.891.839.224

De resseguros aceites  -  -

Comissões 1.485.695.022 2.181.189 84.342.000 780.685.685 252.286.263 69.426.773 108.651.670  - 41.254.315 10.216.639  - 2.834.739.556

De seguros directos 1.485.695.022 2.181.189 84.342.000 740.436.504 252.286.263 69.426.773 108.651.670 41.254.315 10.216.639 2.794.490.375

De resseguros aceites  -  -

Despesas de constituição 40.249.181  -  -  -  -  - 40.249.181

Encargos de resseguros cedidos 3.048.541.746 19.896.424.162 1.319.448.000 11.927.793.684 155.283.035 1.677.807.289 38.630.651  - 508.484.352 56.263.059  - 38.628.675.979

Prémios 3.048.541.746 19.896.424.162 1.319.448.000 11.927.793.684 155.283.035 1.677.807.289 38.630.651 508.484.352 56.263.059 38.628.675.979

Juros  -  -

Perdas realizadas em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -

Livres  -  -

Custos com o pessoal 4.889.552.876 910.652.587 484.671.000 751.229.782 644.427.292 453.957.207 130.482.018 11.216.813 159.837.034 80.890.351 5.913.036 8.522.829.996

Outros custos administrativos 2.707.679.917 514.935.971 755.894.000 690.571.451 820.178.292 448.677.599 19.289.158 117.331.250 249.199.064 72.336.314 2.274.482 6.398.367.499

Impostos e taxas 236.406.980 87.307.662 91.486.000 387.201.166 20.275.818 34.543.724 41.522.088 3.803.628 16.342.022 5.469.774 2.100.000 926.458.862

Amortizações 791.556.620 125.579.365 57.859.000 29.414.394 64.946.500 84.413.192 12.976.424 15.976.339 31.330.407 39.257.722 72.003.164 1.325.313.126

Provisão para créditos de cobrança duvidosa 305.997.227 46.454.217  -  -  -  - 352.451.444

Provisão para riscos e encargos 552.436.027 141.077.902 66.177 19.261.543 712.841.649

Outros custos e perdas 3.795.103.902 2.706.690.809 155.764.000 (65.204.383) 148.061.210 72.631.043 1.298.286 1.754.613 27.769.240 1.069.026 40.347.705 6.885.285.452

Custos e perdas extraordinárias 2.800.214.629 131.579.460 127.688.000 41.895.191 75.931.375 11.344.978 1.165.560 415.027.515 3.604.846.708

Imposto sobre o lucro dos exercícios 503.771.792 25.348.167 109.240.000 249.713.922  - 27.521.593 13.380.589 928.976.063

Resultado liquido do exercício 1.062.273.505 47.075.167 202.875.000 463.754.423 470.989.161 51.111.530 24.849.667 9.356.113 (290.280.907) (556.658.790) 6.836.084 1.492.180.953

Total dos débitos 62.980.424.662 29.433.953.072 11.628.659.000 16.848.619.026 3.853.436.727 7.564.834.240 707.390.510 250.966.543 1.123.310.147 222.043.598 228.190.330 134.841.827.855

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Créditos Exercício

Prémios e s/adicionais 33.906.777.111 26.719.022.009 3.271.733.000 15.467.063.694 2.851.028.962 3.176.743.930 688.190.405 250.931.543 971.383.705 207.723.559 226.870.330 87.737.468.248

De seguros directos 33.906.777.110,68 26.719.022.008,58 3.271.733.000,00 15.467.063.694,00 2.851.028.962,00 3.176.743.930,00 688.190.404,99 250.931.542,88 971.383.705,00 207.723.559,40 226.870.330,00 87.737.468.247,53

De resseguros aceites  -  -

Receitas de resseguros cedidos 463.684.358 324.996.704 637.574.000 1.310.648.845 180.531.842 1.193.694.904  -  - 123.524.997 14.032.883  - 4.248.688.533

Indemnizações (15.868.921,19) 204.579.173,67 267.371.000,00 632.425.879,00 149.459.966,00 1.088.271.613,00 62.413.917,00 7.106.865,40 2.395.759.492,88

Comissões 479.553.279,32 120.417.530,28 370.203.000,00 678.222.966,00 31.071.876,00 78.672.060,00 61.111.080.00 6.926.017,40 1.826.177.809,00

Participação de resultado  - 26.751.231,00 26.751.231,00

Ganhos realizados em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -

De valores livres  -  -

Rendimentos de investimentos 1.453.612.083  - 171.912.000  - 33.210.626 51.369.741  -  - 940.372  -  - 1.711.044.822

De valores afectos às provisões técnicas 171.912.000 33.210.626 51.369.741 256.492.367

De valores livres 1.453.612.083  - 940.372 1.454.552.455

Outros proveitos e ganhos 3.539.262.589 419.348.072 701.000 70.906.487 1.555.992 37.096.498 6.324.557 27.461.072 252.411 4.102.908.679

Proveitos e ganhos extraordinários 2.895.736.523,24 663.766.417,55 235.149.000,00 246.917.092,00 153.124.061,00 35.000,00 34.744,40 1.320.000,00 4.196.082.838,19

Provisões  -

Provisão matemática 3.253.620.641 50.681.468 15.855.000  -  - 6.847.423  -  -  -  -  - 3.327.004.532

De seguros directos (diminuição) 3.253.620.641 15.855.000  - 3.269.475.641

De resseguros aceites (diminuição)  -  -

De resseguros cedidos 50.681.468  - 6.847.423 57.528.891

Provisão para riscos em curso 17.428.261.036 1.256.138.402 7.219.307.000  - 520.179.457 2.934.878.737 12.875.548  -  -  -  - 29.371.640.180

De seguros directos (diminuição) 17.349.458.574,36 1.256.138.402.08 4.983.870.000,00 500.852.538,00 1.786.578.435,00 25.876.897.949,44

De resseguros aceites (diminuição)  -  -

De resseguros cedidos 78.802.461,97 2.235.437.000,00 19.326.919,00 1.148.300.302,00 12.875.548,04 3.494.742.231,01

Provisão para incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 39.470.321,40 76.428.000,00 20.012.756,00 11.078.946,00 146.990.023,40

Provisão para desvios de sinistralidade  -  -

Resultados distribuídos  -  -

Total dos créditos 62.980.424.662 29.433.953.072 11.628.659.000 16.848.619.026 3.853.436.727 7.564.834.240 707.390.510 250.966.543 1.123.310.147 222.043.598 228.190.330 134.841.827.855

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Contas de ganhos e perdas 
Créditos 
2012

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 95,82.
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2012

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA* A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros*

Confiança  
Seguros Universal Tranquilidade Triunfal  

Seguros TOTAL 2012

Créditos Exercício

Prémios e s/adicionais 33.906.777.111 26.719.022.009 3.271.733.000 15.467.063.694 2.851.028.962 3.176.743.930 688.190.405 250.931.543 971.383.705 207.723.559 226.870.330 87.737.468.248

De seguros directos 33.906.777.110,68 26.719.022.008,58 3.271.733.000,00 15.467.063.694,00 2.851.028.962,00 3.176.743.930,00 688.190.404,99 250.931.542,88 971.383.705,00 207.723.559,40 226.870.330,00 87.737.468.247,53

De resseguros aceites  -  -

Receitas de resseguros cedidos 463.684.358 324.996.704 637.574.000 1.310.648.845 180.531.842 1.193.694.904  -  - 123.524.997 14.032.883  - 4.248.688.533

Indemnizações (15.868.921,19) 204.579.173,67 267.371.000,00 632.425.879,00 149.459.966,00 1.088.271.613,00 62.413.917,00 7.106.865,40 2.395.759.492,88

Comissões 479.553.279,32 120.417.530,28 370.203.000,00 678.222.966,00 31.071.876,00 78.672.060,00 61.111.080.00 6.926.017,40 1.826.177.809,00

Participação de resultado  - 26.751.231,00 26.751.231,00

Ganhos realizados em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -

De valores livres  -  -

Rendimentos de investimentos 1.453.612.083  - 171.912.000  - 33.210.626 51.369.741  -  - 940.372  -  - 1.711.044.822

De valores afectos às provisões técnicas 171.912.000 33.210.626 51.369.741 256.492.367

De valores livres 1.453.612.083  - 940.372 1.454.552.455

Outros proveitos e ganhos 3.539.262.589 419.348.072 701.000 70.906.487 1.555.992 37.096.498 6.324.557 27.461.072 252.411 4.102.908.679

Proveitos e ganhos extraordinários 2.895.736.523,24 663.766.417,55 235.149.000,00 246.917.092,00 153.124.061,00 35.000,00 34.744,40 1.320.000,00 4.196.082.838,19

Provisões  -

Provisão matemática 3.253.620.641 50.681.468 15.855.000  -  - 6.847.423  -  -  -  -  - 3.327.004.532

De seguros directos (diminuição) 3.253.620.641 15.855.000  - 3.269.475.641

De resseguros aceites (diminuição)  -  -

De resseguros cedidos 50.681.468  - 6.847.423 57.528.891

Provisão para riscos em curso 17.428.261.036 1.256.138.402 7.219.307.000  - 520.179.457 2.934.878.737 12.875.548  -  -  -  - 29.371.640.180

De seguros directos (diminuição) 17.349.458.574,36 1.256.138.402.08 4.983.870.000,00 500.852.538,00 1.786.578.435,00 25.876.897.949,44

De resseguros aceites (diminuição)  -  -

De resseguros cedidos 78.802.461,97 2.235.437.000,00 19.326.919,00 1.148.300.302,00 12.875.548,04 3.494.742.231,01

Provisão para incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 39.470.321,40 76.428.000,00 20.012.756,00 11.078.946,00 146.990.023,40

Provisão para desvios de sinistralidade  -  -

Resultados distribuídos  -  -

Total dos créditos 62.980.424.662 29.433.953.072 11.628.659.000 16.848.619.026 3.853.436.727 7.564.834.240 707.390.510 250.966.543 1.123.310.147 222.043.598 228.190.330 134.841.827.855

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2011

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL 2011

Débitos Exercício

Provisões

Provisão matemática 1.946.090.494 87.911.200 91.681.161  - 7.616.275 10.428.263 42.625.805  -  - 2.186.353.198

De seguros directos 1.946.090.494  - 91.681.161 7.616.275 10.428.263 42.625.805  - 2.098.441.998

De resseguros aceites  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 87.911.200  -  - 87.911.200

Provisão para riscos em curso 19.206.069.901 755.785.046 4.647.096.656 208.431.343 767.899.403 2.042.440.664 227.778.224 50.824.711 2.904.477 27.909.230.425

De seguros directos 19.190.382.643 20.685.981 3.383.402.590 208.431.343 736.331.029 1.462.606.306 227.778.224 130.886.815 2.904.477 25.363.409.408

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 15.687.258 735.099.065 1.263.694.067 31.568.374 579.834.358  - (80.062.104) 2.545.821.017

Provisão para Incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 100.914.467 378.556.521 188.881.086 26.608.681 (12.912.416) 22.165.419 3.047.713 707.261.470

Provisão para desvios de sinistralidade  - (13.491.865)  -  - (13.491.865)

Participação nos resultados  -  -  -  -

Provisão para prémios em cobrança 2.862.627.807 1.083.141.867 138.327.455 370.731.386 125.100.500  - 318.692 4.580.247.707

Indemnizações  -

De seguros directos 18.004.218.375 929.392.084 931.434.881 1.765.541.891 793.269.331 676.878.274 73.302.949 14.230.276 134.375 23.188.402.436

Do exercício 3.472.835.003 929.392.084 934.325.794 1.765.541.891 793.269.331 729.313.806 73.302.949 14.230.276 134.375 8.712.345.509

De exercícios anteriores (reajustamentos) 14.531.383.372  - (2.890.913) (52.435.532)  -  - 14.476.056.927

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

Comissões 1.659.405.241 3.775.830 32.525.129 384.514.685 174.753.547 33.832.462 91.308.058 8.474  - 2.380.123.427

De seguros directos 1.659.405.241 3.775.830 32.525.129 383.374.478 174.753.547 33.832.462 91.308.058 8.474 2.378.983.220

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

Despesas de constituição  - 1.140.207  -  -  - 1.140.207

Encargos de resseguros cedidos 3.728.454.557 28.125.489.141 1.249.231.269 8.891.328.491 41.653.892 757.401.098 76.801.845 123.802.958 424.260 42.994.587.511

Prémios 3.728.454.557 28.125.489.141 1.249.231.269 8.891.328.491 41.653.892 757.401.098 76.801.845 123.802.958 424.260 42.994.587.511

Juros  -  -  -  -  -

Perdas realizadas em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -

Livres  -  -  -  -  -

Custos com o pessoal 4.960.631.713 606.973.332 294.444.884 676.984.666 455.890.581 386.536.423 144.284.005 29.038.155 252 7.554.784.012

Outros custos administrativos 2.774.670.244 552.939.710 456.820.881 637.279.727 648.625.123 555.138.586 17.932.854 58.893.733 1.299.551 5.703.600.409

Impostos e taxas 237.064.052 123.749.614 82.685.926 722.652.816 8.669.528 27.074.952 28.827.101 500.915 54.940 1.231.279.844

Amortizações 359.481.951 152.539.412 22.500.062 23.679.214 57.820.972 54.516.074 5.702.001 3.769.808 680.009.494

Provisão para créditos de cobrança duvidosa  -  -  -  -  -  -

Provisão para riscos e encargos  - 39.766.773  -  -  - 39.766.773

Outros custos e perdas 724.433.762 44.223.586 31.654.368 94.719.000 108.680.638 29.905.061 262.815 167.427 1.034.046.658

Custos e perdas extraordinárias 6.227.236.119 373.093.756 6.124.921 496.558.910 2.617.198 4.445.386  - 157.501 7.110.233.791

Imposto sobre o lucro dos exercícios 480.889.510 55.494.914 10.769.943 131.787.922 54.604.591  - 210.000 733.756.880

Resultado liquido do exercício 893.080.519 102.326.311 7.566.700 244.748.044 (142.391.012) 101.408.525 34.805.290 (89.683.396) (640.382) 1.151.220.599

Total dos débitos 63.440.834.952 34.055.602.500 8.204.314.540 14.201.670.212 3.348.250.678 4.925.574.022 795.438.611 195.382.355 4.344.900 129.171.412.769

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Contas de ganhos e perdas 
Débitos 
2011

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 99,79.
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2011

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL 2011

Débitos Exercício

Provisões

Provisão matemática 1.946.090.494 87.911.200 91.681.161  - 7.616.275 10.428.263 42.625.805  -  - 2.186.353.198

De seguros directos 1.946.090.494  - 91.681.161 7.616.275 10.428.263 42.625.805  - 2.098.441.998

De resseguros aceites  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 87.911.200  -  - 87.911.200

Provisão para riscos em curso 19.206.069.901 755.785.046 4.647.096.656 208.431.343 767.899.403 2.042.440.664 227.778.224 50.824.711 2.904.477 27.909.230.425

De seguros directos 19.190.382.643 20.685.981 3.383.402.590 208.431.343 736.331.029 1.462.606.306 227.778.224 130.886.815 2.904.477 25.363.409.408

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos (diminuição) 15.687.258 735.099.065 1.263.694.067 31.568.374 579.834.358  - (80.062.104) 2.545.821.017

Provisão para Incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 100.914.467 378.556.521 188.881.086 26.608.681 (12.912.416) 22.165.419 3.047.713 707.261.470

Provisão para desvios de sinistralidade  - (13.491.865)  -  - (13.491.865)

Participação nos resultados  -  -  -  -

Provisão para prémios em cobrança 2.862.627.807 1.083.141.867 138.327.455 370.731.386 125.100.500  - 318.692 4.580.247.707

Indemnizações  -

De seguros directos 18.004.218.375 929.392.084 931.434.881 1.765.541.891 793.269.331 676.878.274 73.302.949 14.230.276 134.375 23.188.402.436

Do exercício 3.472.835.003 929.392.084 934.325.794 1.765.541.891 793.269.331 729.313.806 73.302.949 14.230.276 134.375 8.712.345.509

De exercícios anteriores (reajustamentos) 14.531.383.372  - (2.890.913) (52.435.532)  -  - 14.476.056.927

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

Comissões 1.659.405.241 3.775.830 32.525.129 384.514.685 174.753.547 33.832.462 91.308.058 8.474  - 2.380.123.427

De seguros directos 1.659.405.241 3.775.830 32.525.129 383.374.478 174.753.547 33.832.462 91.308.058 8.474 2.378.983.220

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

Despesas de constituição  - 1.140.207  -  -  - 1.140.207

Encargos de resseguros cedidos 3.728.454.557 28.125.489.141 1.249.231.269 8.891.328.491 41.653.892 757.401.098 76.801.845 123.802.958 424.260 42.994.587.511

Prémios 3.728.454.557 28.125.489.141 1.249.231.269 8.891.328.491 41.653.892 757.401.098 76.801.845 123.802.958 424.260 42.994.587.511

Juros  -  -  -  -  -

Perdas realizadas em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -

Livres  -  -  -  -  -

Custos com o pessoal 4.960.631.713 606.973.332 294.444.884 676.984.666 455.890.581 386.536.423 144.284.005 29.038.155 252 7.554.784.012

Outros custos administrativos 2.774.670.244 552.939.710 456.820.881 637.279.727 648.625.123 555.138.586 17.932.854 58.893.733 1.299.551 5.703.600.409

Impostos e taxas 237.064.052 123.749.614 82.685.926 722.652.816 8.669.528 27.074.952 28.827.101 500.915 54.940 1.231.279.844

Amortizações 359.481.951 152.539.412 22.500.062 23.679.214 57.820.972 54.516.074 5.702.001 3.769.808 680.009.494

Provisão para créditos de cobrança duvidosa  -  -  -  -  -  -

Provisão para riscos e encargos  - 39.766.773  -  -  - 39.766.773

Outros custos e perdas 724.433.762 44.223.586 31.654.368 94.719.000 108.680.638 29.905.061 262.815 167.427 1.034.046.658

Custos e perdas extraordinárias 6.227.236.119 373.093.756 6.124.921 496.558.910 2.617.198 4.445.386  - 157.501 7.110.233.791

Imposto sobre o lucro dos exercícios 480.889.510 55.494.914 10.769.943 131.787.922 54.604.591  - 210.000 733.756.880

Resultado liquido do exercício 893.080.519 102.326.311 7.566.700 244.748.044 (142.391.012) 101.408.525 34.805.290 (89.683.396) (640.382) 1.151.220.599

Total dos débitos 63.440.834.952 34.055.602.500 8.204.314.540 14.201.670.212 3.348.250.678 4.925.574.022 795.438.611 195.382.355 4.344.900 129.171.412.769

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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2013

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL

Créditos Exercício

Prémios e s/adicionais 33.464.021.099 30.989.142.702 2.852.890.781 12.597.837.293 3.260.434.921 2.216.399.167 769.840.556 185.275.908 4.248.035 86.340.090.461

De seguros directos 33.464.021.098,81 30.989.142.701,50 2.852.890.781,00 12.597.837.293,00 3.260.434.921,00 2.216.399.167,00 769.840.555,69 185.275.908,00 4.248.035,00 86.340.090.461,00

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

Receitas de resseguros cedidos 614.263.026 150.797.099 746.576.514 1.540.186.947  - 674.803.466  - 9.419.015  - 3.736.046.066

Indemnizações (97.619.181.32) 64.284.857.85 416.507.439.00 1.184.936.735,00 515.778.011,00  - 8.563.439,00 2.092.451.300,53

Comissões 711.882.206,94 86.512.240,91 330.069.075,00 355.250.212,00 130.412.090,00  - 855.576,00 1.614.981.400,85

Participação de resultado 28.613.365,00  - 28.613.365,00

Ganhos realizados em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -

De valores livres  -  -  -  -  -

Rendimentos de investimentos 1.843.748.498 9.119.457 137.001.513  -  - 409.771  - 254.795  - 1.990.534.035

De valores afectos às provisões técnicas  - 136.692.671  -  - 136.692.671

De valores livres 1.843.748.498 9.119.457 308.842 409.771  - 254.795 1.853.841.364

Outros proveitos e ganhos 883.732.150 526.587.088 63.645.972 23.827.234 73.271.890  - 432.636 96.865 1.571.593.835

Proveitos e ganhos extraordinários 4.433.699.919,99 1.569.693.974,53 6.648.025,00 63.988.523,00 34.721.113,00  -  - 6.108.751.555,52

Provisões  -

Provisão matemática  -  - 1.192.536  -  - 4.342.972  -  -  - 5.535.508

De seguros directos (diminuição)  - 1.192.536  -  - 1.192.536

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -

De resseguros cedidos  - 4.342.972  -  - 4.342.972

Provisão para riscos em curso 20.980.244.768 810.262.180 4.460.005.171  -  - 1.926.137.016 25.598.055  -  - 28.202.247.190

De seguros directos (diminuição) 20.684.145.420,75 806.627.076,12 3.169.542.845,00 1.271.990.210,00  -  - 25.932.305.551,87

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos 296.099.347,44 3.635.103,58 1.290.462.326,00 654.146.806,00 25.598.054,96  - 2.269.941.637,98

Provisão para incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 1.221.125.491,46  - (4.511.373,00)  -  - 1.216.614.118,46

Provisão para desvios de sinistralidade  -  -  -  -  -

Resultados distribuídos  -  -  -  -  -

Total dos créditos 63.440.834.952 34.055.602.500 8.204.314.540 14.201.670.212 3.348.250.678 4.925.574.022 795.438.611 195.382.355 4.344.900 129.171.412.769

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Contas de ganhos e perdas 
Créditos 
2011

*Valores convertidos de dólares americanos para AOA à taxa de câmbio de 99,79.
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2013

ENSA AAA Seguros* NOSSA GA A Mundial  
Seguros

Global  
Seguros

Garantia  
Seguros* Universal Tranquilidade TOTAL

Créditos Exercício

Prémios e s/adicionais 33.464.021.099 30.989.142.702 2.852.890.781 12.597.837.293 3.260.434.921 2.216.399.167 769.840.556 185.275.908 4.248.035 86.340.090.461

De seguros directos 33.464.021.098,81 30.989.142.701,50 2.852.890.781,00 12.597.837.293,00 3.260.434.921,00 2.216.399.167,00 769.840.555,69 185.275.908,00 4.248.035,00 86.340.090.461,00

De resseguros aceites  -  -  -  -  -

Receitas de resseguros cedidos 614.263.026 150.797.099 746.576.514 1.540.186.947  - 674.803.466  - 9.419.015  - 3.736.046.066

Indemnizações (97.619.181.32) 64.284.857.85 416.507.439.00 1.184.936.735,00 515.778.011,00  - 8.563.439,00 2.092.451.300,53

Comissões 711.882.206,94 86.512.240,91 330.069.075,00 355.250.212,00 130.412.090,00  - 855.576,00 1.614.981.400,85

Participação de resultado 28.613.365,00  - 28.613.365,00

Ganhos realizados em investimentos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Afectos às provisões técnicas  -  -  -  -  -

De valores livres  -  -  -  -  -

Rendimentos de investimentos 1.843.748.498 9.119.457 137.001.513  -  - 409.771  - 254.795  - 1.990.534.035

De valores afectos às provisões técnicas  - 136.692.671  -  - 136.692.671

De valores livres 1.843.748.498 9.119.457 308.842 409.771  - 254.795 1.853.841.364

Outros proveitos e ganhos 883.732.150 526.587.088 63.645.972 23.827.234 73.271.890  - 432.636 96.865 1.571.593.835

Proveitos e ganhos extraordinários 4.433.699.919,99 1.569.693.974,53 6.648.025,00 63.988.523,00 34.721.113,00  -  - 6.108.751.555,52

Provisões  -

Provisão matemática  -  - 1.192.536  -  - 4.342.972  -  -  - 5.535.508

De seguros directos (diminuição)  - 1.192.536  -  - 1.192.536

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -

De resseguros cedidos  - 4.342.972  -  - 4.342.972

Provisão para riscos em curso 20.980.244.768 810.262.180 4.460.005.171  -  - 1.926.137.016 25.598.055  -  - 28.202.247.190

De seguros directos (diminuição) 20.684.145.420,75 806.627.076,12 3.169.542.845,00 1.271.990.210,00  -  - 25.932.305.551,87

De resseguros aceites (diminuição)  -  -  -  -  -

De resseguros cedidos 296.099.347,44 3.635.103,58 1.290.462.326,00 654.146.806,00 25.598.054,96  - 2.269.941.637,98

Provisão para incapacidades temporárias de Ac. Trabalho 1.221.125.491,46  - (4.511.373,00)  -  - 1.216.614.118,46

Provisão para desvios de sinistralidade  -  -  -  -  -

Resultados distribuídos  -  -  -  -  -

Total dos créditos 63.440.834.952 34.055.602.500 8.204.314.540 14.201.670.212 3.348.250.678 4.925.574.022 795.438.611 195.382.355 4.344.900 129.171.412.769

Anexo
Demonstrações financeiras das Seguradoras

Valores em AOA
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