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Faz bem à saúde.



Em cumprimento das obrigações legais e estatutárias, o Conselho de Administração submete à apreciação da Assembleia 
Geral o Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício de 2020.   

A Companhia tem uma boa solidez financeira, com um rácio robusto de solvência II e tem acompanhado de perto todos 
os riscos inerentes. Nos termos do artigo 66.º, n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais (CSC) declare-se que após 
o encerramento do exercício de 2020, e até à presente data, não ocorreram acontecimentos relevantes que impliquem 
ajustamentos e/ou divulgação nas contas do período, não se procedeu à aquisição de quaisquer ações próprias da 
sociedade nem ocorreram quaisquer negócios entre a sociedade e os seus Administradores, nos termos e para os efeitos 
do artigo 397.º do referido CSC.  

Os objetivos e as políticas da sociedade em matéria de gestão dos riscos financeiros serão descritos nas notas explicativas 
às demonstrações financeiras.   

1. GRUPO AGEAS PORTUGAL: 
“PROPORCIONAR UMA EXPERIÊNCIA 
EMOCIONAL E RELEVANTE NA VIDA 
DAS PESSOAS”
Com 190 anos de experiência, o Grupo Ageas está sediado em Bruxelas e presente em 14 países, entre os quais, Portugal, 
através do Grupo Ageas Portugal. Concentra as suas atividades na Europa e na Ásia que, em conjunto, constituem a maior 
quota do mercado global de seguros. 

O Grupo Ageas Portugal, através de uma estratégia clara e transparente – denominada de Connect 21 - ousa ser diferente, 
com um propósito melhor e que tem por base:

• A missão de proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas; 

• E, como visão, ser um parceiro de referência nos seguros, um parceiro relevante na prestação de serviços e ser o melhor 
local de trabalho para pessoas empreendedoras.

Com esta base, conseguimos trabalhar de forma ainda mais próxima junto dos nossos Stakeholders:

• Colaboradores: reconhecemos a contribuição de cada um, promovendo uma cultura colaborativa e investindo no seu 
bem-estar e desenvolvimento; 

• Clientes: queremos ajudar a proteger o que têm e a tornar possível o que desejam, através de uma experiência Cliente 
personalizada que vai além dos seguros;

• Acionistas: trabalhamos para cumprir as nossas metas financeiras e queremos alcançar um crescimento sustentável  
a longo prazo, fomentando relações de confiança com os nossos Acionistas e oferecendo resultados competitivos;

• Parceiros: procuramos oportunidades que nos permitam evoluir e, através de parcerias de longo prazo, confiamos  
e investimos para o sucesso de ambos;

• Sociedade: o nosso papel, enquanto seguradora, passa por contribuir ativamente para criar uma Sociedade melhor – 
ajudamos a preparar o envelhecimento da população, protegemos contra a adversidade e construímos uma Sociedade mais 
saudável e resiliente.
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Com este ciclo  estratégico - a Connect21 -, e com uma Cultura e Valores únicos, garantimos que estamos todos  
emsintonia em qualquer parte do mundo:

• Care (Cuidar) - respeitamos e ajudamos quem nos rodeia, mantendo-nos fiéis a nós próprios;

• Dare (Atrever) – desafiamos limites e sem medo de ir mais longe;

• Deliver (Concretizar) – fazemos acontecer, cumprindo as nossas promessas;

• Share (Partilhar) – aprendemos em conjunto, inspirando outros e partilhando o sucesso com todos os Stakeholders.

Ao aliar os nossos valores ao nosso espírito inovador estamos conectados 
a um futuro melhor.
Para levar a cabo a estratégia Connect 21, também foram desenvolvidas escolhas estratégicas - isto é, compromissos não 
financeiros, relevantes para aqueles cujas vidas tocamos e para quem queremos ser o suporte das suas vidas em todos os 
momentos.

• Uma experiência Cliente de excelência;

• Para prevenir, planear, proteger & assistir e ir além dos seguros;

• Através de parcerias e inovação, impulsionadas pela tecnologia;

• Enquanto uma organização ágil;

• Crescendo de forma sustentável e criando impacto social.

Estamos conectados também através dos nossos resultados. O facto de reconhecermos os desafios e as futuras 
oportunidades, levou-nos a atualizar e a aperfeiçoar os nossos objetivos financeiros:

• Taxa de Satisfação e Fidelização Cliente | NPS Net Promoter Score;

• Índice de Compromisso Colaborador;

• Volume de Negócios;

• Rácio Combinado Saúde & Não Vida;

• Margem Operacional Vida - Unit Linked;

• Margem Operacional Vida - exceto Unit Linked;

• Resultados Líquidos.

Estamos focados em cumprir as nossas promessas para benefício de todos os nossos Stakeholders.

Através de marcas seguradoras reconhecidas como a Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro 
Directo, o Grupo Ageas Portugal é um dos líderes no ranking segurador português. Tendo Portugal como um dos principais 
mercados, a Ageas pretende contribuir, através de parcerias fortes para o desenvolvimento do país e da Sociedade, ajudando 
os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que possam viver o presente e o futuro com a 
máxima segurança e serenidade. 

Para estar um passo à frente, o Grupo Ageas Portugal posiciona-se além dos seguros (beyond insurance), com o objetivo 
de estar onde estão os Clientes, proporcionando-lhes um serviço excecional mediante um ecossistema alargado, que inclui 
fortes parcerias de negócio e empresas próprias.  
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Fazem parte deste ecossistema: as Clínicas Médis, através de uma parceria com o Grupo Montellano e que já conta 
com uma rede de clínicas presente em Lisboa, Porto, Almada, Aveiro e Oeiras; a Go Far, em parceria com a Associação 
Nacional de Farmácias, na oferta de soluções inovadoras na prestação de cuidados de saúde aos Clientes das Farmácias 
Portuguesas e da Médis; a Kleya, com o objetivo de criar um serviço global e facilitador no processo de estabelecimento 
de residentes estrangeiros em Portugal; a Ageas Repara para a prestação de um serviço diferenciador na prevenção e na 
deteção e resolução de danos por água e, mais recentemente, o Mundo Ageas, uma plataforma online de serviços onde é 
promovido o contacto direto entre Clientes e Profissionais das mais diversas áreas. 

A Fundação Ageas é uma organização corporativa de solidariedade social (Instituição Particular de Solidariedade Social - 
IPSS), fundada em 1998, agregadora de pessoas e parceiros, que visa a prossecução de fins de solidariedade social na 
comunidade.

Apoia a comunidade, promovendo o voluntariado corporativo e desenvolvendo programas com impacto social. Quer ser uma 
instituição única que contribui para comunidades inclusivas e resilientes.

As marcas do Grupo Ageas Portugal

O SEGREDO DO SUCESSO
E num ano tão desafiante, orgulha-nos ter levado a cabo a nossa missão - “proporcionar uma experiência emocional  
e relevante na vida das pessoas”. Neste âmbito, as iniciativas de âmbito corporativo merecem especial destaque no desen-
volvimento e execução da estratégia Connect 21, sejam externas ou internas. Destacamos algumas dessas iniciativas que 
materializaram este espírito de missão ao longo de 2020, junto dos nossos Stakeholders: Colaboradores, Clientes, Parceiros, 
Acionistas e Sociedade. 



INICIATIVAS COM FOCO NA SOCIEDADE, NA 
LITERACIA, NA INOVAÇÃO, NUMA DINÂMICA  
DE COMUNICAÇÃO PRÓXIMA E RELEVANTE
Apesar do contexto pandémico vivido em 2020, muitas foram as iniciativas levadas a cabo no que respeita a parcerias, 
patrocínios e eventos, com foco na Sociedade e na cultura. Nestes territórios, o Grupo Ageas Portugal tem assumido ser, 
orgulhosamente, promotor da cultura acessível a todos, com o objetivo de estreitar laços com a comunidade, onde se 
incluem os nossos Stakeholders. Destacamos as principais parcerias e iniciativas:

• .Coliseu Porto Ageas, um ícone da nossa cultura, que temos acarinhado desde 2017, que contou vários concertos  
e eventos, alguns deles online, como foram os casos do Concerto de Ano Novo e do Circo de Natal.

• Teatro Nacional Dona Maria II (TNDMII), com especial enfoque em três grandes projetos conjuntos:  
 
1.  Rede Eunice Ageas, uma rede de espetáculos produzidos ou coproduzidos pelo TNDMII, que se associa a alguns 
teatros e cineteatros municipais (Bragança, Cartaxo, Portalegre e Portimão) para garantir que o teatro chega às 
populações fora das metrópoles; 
 
2. Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, um reconhecimento aos jovens talentos na área do teatro com 
o objetivo de reforçar a educação artística e a formação profissional nesta arte, sendo uma motivação para que os 
jovens desenvolvam o seu percurso profissional; 
  
3. Várias iniciativas online para fazer face ao encerramento forçado dos espaços culturais, apoiando artistas, técnicos, 
coreógrafos. Deste contexto, nasceram o D. Maria em Casa II e a Salinha Online, assim como outras iniciativas virtuais, tais 
como a celebração do Dia da Criança e do Dia de Portugal.

• .Casa da Música pelo reconhecimento do seu trabalho junto do público, pela diversidade da programação cultural, mas 
também, pelo apoio constante a jovens músicos, apoiando-os na apresentação dos seus trabalhos e no desenvolvimento 
das suas carreiras artísticas. Neste contexto, foi realizada a 3.ª edição do Prémio Novos Talentos Ageas, uma iniciativa 
conjunta do Grupo Ageas Portugal e da Casa da Música. 

• Também o Festival do Marvão se reinventou e continuou a contar com o apoio do Grupo Ageas Portugal, dando lugar 
 ao Marvão Streaming Summer Concerts 2020, um evento emitido por streaming.

Olhando para a Sociedade em geral e para o contributo que o Grupo Ageas Portugal pôde oferecer, foram levadas  
a cabo outras iniciativas, que passaram pela saúde, literacia financeira, conhecimento e inovação:

Saúde:

• “Tenho Cancro. E depois?” que nasceu de um projeto editorial da SIC Notícias, em colaboração com a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro e a Sociedade Portuguesa de Oncologia, e que contou com o apoio da Médis. Esta iniciativa foi distinguida 
com bronze na categoria Sustentabilidade e Responsabilidade Social, nos Prémios de Marketing Meios & Publicidade.

• .Wanderlust, um evento de promoção do bem-estar físico e mental, que acontece em mais de 60 países, ao qual  
a Médis se associou, com o desafio “21 Dias de Positividade”. Trata-se de uma iniciativa enquadrada na visão holística da 
saúde, além da componente física e que passa pelo incentivo à adoção de hábitos de vida mais saudáveis. 

• .Cruz Vermelha Portuguesa, uma parceria com duas marcas fortes do Grupo Ageas Portugal - Ageas Seguros e Médis 
-, com o objetivo de assegurar testes de diagnóstico à Covid-19 e potenciar uma resposta mais rápida à crise de saúde 
pública causada pela pandemia, através da criação de Unidades Fixas e Móveis, tendo sido possível assegurar cerca de 
60.000 testes à população portuguesa (de outubro a dezembro de 2020).

Literacia financeira:

• .“Jogar p’lo Seguro”, uma rúbrica no programa Três da Manhã da Rádio Renascença foi um espaço privilegiado onde  
o mundo dos seguros foi abordado de forma simples e clara tendo estado representadas várias marcas do Grupo Ageas 
Portugal – Ageas Pensões, Ageas Seguros, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Tratou-se de uma iniciativa que resume 
o propósito do Grupo Ageas Portugal, em conseguirmo-nos colocar no lugar do Cliente: sentir as suas dificuldades  
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e necessidades no dia a dia, estarmos mais próximos, nomeadamente falando a mesma linguagem quando se trata de 
algo tão importante como a segurança e a proteção. Por isso, esta contribuição para uma Sociedade mais informada, 
ajudando cada pessoa a tomar as decisões certas, no presente e no futuro. Essa é a nossa responsabilidade  
e o nosso compromisso.

• .Ori€nta-te: uma iniciativa que resulta da parceria entre a Fundação Ageas e as Mentes Empreendedoras. Sob a forma 
de um concurso, é dirigido ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, com o objetivo de desenvolver competências desde cedo, de 
forma prática e apelativa, potenciando futuros cidadãos mais conscientes do impacto de uma boa gestão financeira. Em 
2020, tivemos a 2.ª edição com mais de 1.500 alunos inscritos e lançámos a 3.ª edição, cujos resultados serão conhecidos 
em 2021.

• .Prémio de Inovação Social - “Social Innovation Award”: a Fundação Ageas, em parceria com a Junior Achievement 
Portugal, atribuiu este galardão com o objetivo de distinguir uma solução ou produto inovador e com elevado impacto 
nas pessoas e comunidades. Durante a 31.ª final da “Company of the Year Competition” da Junior Achievement Europe, o 
prémio foi entregue à mini-empresa Tensopathy (Turquia), que se distinguiu pela solução inovadora criada para melhorar 
a qualidade de vida de pacientes em tratamentos de quimioterapia, afetados por dormência-neuropatia na ponta dos 
dedos, como efeito secundário. O projeto vencedor distinguiu-se pela solução inovadora deste problema social, real 
e global, mas também por se centrar num dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 
Unidas (ONU) - Saúde de Qualidade. Dada a sua relevância, o projeto está a ser patenteado a nível mundial.

Conhecimento

• “Observatório de Tendências”, um estudo feito em parceria entre o Grupo Ageas Portugal e a Eurogroup Consulting, 
para saber mais sobre o futuro, considerando as tendências que resultaram dos impactos da Covid-19, nomeadamente, 
nos hábitos de consumo, poupança e ambiente. Desde a sua proliferação a nível mundial, a pandemia levou-nos a 
adaptar os nossos hábitos, quer nas formas de consumir, de viver ou de trabalhar. As adaptações foram muitas e rápidas, 
e este estudo ajuda-nos a perceber o mundo novo que ainda estamos a viver e ajuda-nos a preparar e a compreender 
melhor o futuro.

Inovação externa

• A inovação é um elemento determinante para o sucesso dos negócios e uma mais-valia para o 
posicionamento de mercado. A velocidade das evoluções científicas e tecnológicas traduz-se num 
desafio diário para o Grupo Ageas Portugal, para que se mantenha competitivo no futuro dos seguros.  
Cientes da nossa missão de acompanhar e alimentar uma inovação disruptiva, o Grupo Ageas Portugal é um dos 
fundadores da Singularity University Portugal e parceiro da Nova School of Business and Economics. A aposta constante 
na inovação tecnológica reflete-se nas diferentes vertentes em que o Grupo Ageas Portugal aplica a tecnologia, tendo 
sempre em mente o Cliente.

• Também foram lançados programas de Inovação, destacando-se o INsure Ageas - um programa internacional de inovação 
para sermos capazes de prevenir, planear, proteger e assistir os nossos Clientes e a Sociedade – dentro das nossas 
áreas de negócio e beyond insurance. Este desafio contou com mais de 200 candidaturas de 35 países diferentes, tendo 
as cinco startups finalistas apresentado projetos nas áreas da saúde mental, saúde materna e avaliação e prevenção 
de risco.

Imprensa e Redes Sociais

A atividade do Grupo Ageas Portugal na imprensa e nas redes sociais também foi profícua, com várias iniciativas que 
resultaram em elevados níveis de engagement dos quais salientamos:

Na imprensa foi registada uma boa dinâmica global, mesmo considerando o impacto da pandemia que resultou na quebra 
de atividade por parte dos nossos parceiros culturais e no adiamento de outras iniciativas com elevada cobertura mediática. 
Resultaram mais de 3.000 notícias sobre o Grupo Ageas Portugal e as suas marcas comerciais, com impacto positivo  
no return on investment de 14%.

Na comunicação digital destacamos:

• Website corporativo www.grupoageas.pt: cerca de 80.000 visitas, um acréscimo de 145% comparado com 2019.

• LinkedIn: aumento de 64% no número de seguidores, num total de cerca de 45.000 seguidores (marca corporativa  
e marcas comerciais e subsidiárias).

MÉDIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS DE SAÚDE, S.A. RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 8



• Instagram @ageasgrupo: cerca de 2.000 seguidores, um aumento de 92% comparado com 2019.

• Menções online: mais de 10.000 menções online positivas, que representam uma subida de quase 200% face a 2019.

INICIATIVAS COM FOCO NUM DOS NOSSOS 
PRINCIPAIS STAKEHOLDERS: COLABORADORES
O Grupo Ageas Portugal tem nos seus 1.281 Colaboradores um dos seus principais ativos, em que se aposta numa filosofia 
focada na capacidade de entrega, na paixão e no profundo empenho das equipas. E porque Colaboradores felizes fazem 
Clientes felizes, o Grupo Ageas Portugal aposta em ser um empregador de referência, ter os melhores profissionais, pessoas 
empreendedoras que colocam toda a sua energia e profissionalismo ao serviço dos Clientes. 

Por este motivo, as iniciativas de âmbito interno assumem especial relevo no Grupo Ageas Portugal, enquanto força motriz 
para manter os Colaboradores informados, de forma clara e transparente - sobre a saúde financeira da empresa, desenvolvi-
mento do plano estratégico e dos projetos associados, assim como na promoção de iniciativas internas para contribuir para 
o desenvolvimento do negócio e foco no bem-estar físico e mental dos Colaboradores. O Grupo Ageas Portugal conseguiu 
reinventar-se e desafiar-se, tendo conseguido fazer face ao grande desafio imposto em 2020 devido à pandemia, nomeada-
mente colocando a segurança das suas pessoas em primeiro lugar, com trabalho remoto desde o primeiro momento. Neste 
objetivo contínuo de envolvimento interno e de proximidade, destacamos as principais iniciativas:

Eventos internos:

Evento de Colaboradores anual, realizado em fevereiro - antes da Covid-19 em Portugal - , que conseguiu juntar mais  
de 1.000 pessoas na SuperBock Arena, no Porto.

A partir deste momento, todos os eventos e encontros realizaram-se em ambiente virtual, e totalmente adaptados  
ao novo contexto:

• Roadshows internos semestrais virtuais, dirigidos a todos os Colaboradores do Grupo Ageas Portugal, com o objetivo 
de fazer um acompanhamento da estratégia da empresa e celebrar conquistas.

• Management meetings, encontros trimestrais que reúnem Gestores de topo – e, duas vezes por ano, a gestão intermédia 
da organização - , incluindo sempre a Comissão Executiva para acompanhamento próximo dos projetos em curso.

• Eventos das Unidades de Negócio e Canais, para acompanhamento da atividade e performance do negócio. 

• Evento de Natal, realizado em formato virtual para aproximar os Colaboradores em torno da celebração da quadra 
natalícia, num ambiente descontraído e informal.

De salientar também a dinamização das redes comerciais, através de eventos com vista à mobilização, envolvimento  
e celebração que proporcionaram momentos de proximidade entre as equipas comerciais e parceiros de negócio – 
“Inspiramos a Vencer” e o “Inspiring Now” (Ageas Seguros) e o “Supera-te em 2020” (Ocidental), por exemplo.

Programa Olá Amanhã:

O ano de 2020 foi marcado pelo programa Olá Amanhã, um grande passo no processo de integração da empresa 
com vista à mudança para os novos edifícios - em Lisboa e no Porto. Duas novas sedes, construídas de raiz,  
e que vão permitir juntar pela primeira vez todos os Colaboradores num só edifício nas duas cidades. 

O programa Olá Amanhã tem essencialmente como foco a mudança na forma de trabalhar, com quatro pilares chave: Cultura 
& Marca, Colaboração, Flexibilidade, Eficiência & Sustentabilidade.
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Inovação interna:

No campo da inovação, o INside Ageas, o programa de intraempreendedorismo interno, contou com 36 ideias de 50 parti-
cipantes, acompanhados por 29 mentores internos, com o objetivo de promover a inovação interna e ir além dos seguros 
(beyond insurance). As ideias e projetos inserem-se em temas tão diversos como alimentação, animais, geriatria, digitali-
zação de seguros, novas formas de formação e trabalho, gestão da mudança ou até projetos para novos edifícios.

Este processo de ideação interno será concluído em 2021, prevendo-se um novo ciclo para promover os projetos de quem 
melhor conhece o negócio e os Clientes: os nossos Colaboradores.

Acompanhamento Covid-19:

• Construção e desenvolvimento de um plano de comunicação atempado e rigoroso que permitiu dar aos Colaboradores as 
diretrizes necessárias para trabalharem em segurança de casa e/ou nos edifícios, desde o dia da declaração do primeiro 
Estado de Emergência, seguindo escrupulosamente as instruções emanadas pelas Autoridades Portuguesas em matéria 
de saúde pública.

• Elaboração de um plano de Regresso ao Escritório, aquando do desconfinamento autorizado pelas Autoridades Portuguesas, 
com os olhos postos na segurança e prevenção dos Colaboradores.

Benefícios e bem-estar:

Reforço da iniciativa Ageas Saudável, um projeto que nasceu para ajudar a cuidar do bem mais precioso dos Colaboradores: 
a sua saúde. Foi realizado um conjunto de ações assentes em quatro eixos - atividade física, saúde, nutrição e bem-estar 
físico e mental - que visam consciencializar e mobilizar os Colaboradores para a importância dos hábitos de vida saudável 
e para a sua prática regular, garantindo uma maior qualidade de vida.

Para além de cuidar da saúde, o Grupo Ageas Portugal procurou organizar e unificar os benefícios, num único manual, 
transversal a todos os Colaboradores.

O reconhecimento

Fruto de uma dinâmica forte e da relevância dos projetos lançados, vários têm sido os reconhecimentos que nos têm 
chegado por parte de Clientes e do Mercado:

• Grupo Ageas Portugal: Grande Prémio APCE 2020 (Responsabilidade Social Corporativa), Prémios Fundacom 2020 
(Responsabilidade Social Corporativa e Envolvimento Colaboradores) e Best Insurance Group Portugal 2020 pela CFI.co.

• Ageas Pensões: “Melhor Fundo de Pensões” pela IPE 2020 Awards.

• Ageas Seguros: Prémio Cinco Estrelas 2020, Superbrands 2020 e bronze nos Prémios à Eficácia da Comunicação 2020 
(campanha “Covid Profissionais de Saúde e Acidentes de Trabalho”).

• Médis: Superbrands 2020 e ouro e prata nos Prémios à Eficácia da Comunicação 2020 (campanha Proteção Oncológica 
Reforçada).

• Seguro Directo: Escolha de Excellentia 2020, categoria Seguradoras Diretas.

• Fundação Ageas: APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial) com três iniciativas:

- Categoria ODS 4 – Educação de Qualidade: Menção honrosa ao Concurso de Literacia Financeira Ori€nta-te 
(Fundação Ageas);

- Categoria Responsabilidade Social – Mercados: Menção honrosa ao Investimento Responsável dos Fundos  
de Pensões (Ageas Pensões);

- Categoria Responsabilidade Social – Voluntariado: Menção honrosa aos 20 anos Fundação Ageas (Fundação 
Ageas).
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1.ª 
Posição em  
Pensões

2.ª 
Posição em  
Saúde

2.ª 
Posição em  
Vida

2.ª 
Posição no  
Ranking Global

3.ª 
Posição em  
Não Vida

1.281
Colaboradores

5 Marcas
Seguros
Ageas Seguros
Ageas Pensões
Médis
Ocidental
Seguro Directo

5 Marcas
Além Seguros
Ageas Repara
Clínica Médis
Go Far
Kleya
Mundo Ageas

Clientes  
por canal:
697 Mil Clientes
Agentes & Corretores

1.038 Mil Clientes 
Bancassurance

144 Mil Clientes
Seguro Directo

Omni-Canal

2.773
Agentes & Corretores

150,8
Milhões euros
resultado líquido

Quota de Mercado 
Global
15,6%
Não Vida
13,9%
Vida
17,6%

GRUPO AGEAS PORTUGAL
EM NÚMEROS

Volume de Negócios
1,6 Mil Milhões de euros

Não Vida
801 Milhões de euros
Vida
775 Milhões de euros

77,4% 
Rácio combinado 
Não Vida

171% 
Rácio combinado
Ageas Pillar 2
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2. ENQUADRAMENTO 
DA ATIVIDADE
Enquadramento Económico

Enquadramento Económico Mundial

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a pandemia da Covid-19 terá provocado uma contração da economia 
mundial de 3,5% em 2020, num contexto de fortes restrições à normal condução da atividade económica. Ainda que global, 
a intensidade recessiva relevou-se heterogénea, tendo afetado mais as economias desenvolvidas do que os mercados 
emergentes. 

Para 2021, o FMI avança um cenário de recuperação robusta da atividade global, a qual está, naturalmente, sujeito à dissipação 
da pandemia.

O impacto extraordinariamente negativo da pandemia na economia global suscitou uma resposta generalizada e sem 
precedentes de política económica, tanto na vertente monetária, como na orçamental.

Na área do euro, o Banco Central Europeu (BCE) lançou um programa de compra de dívida pública de emergência e reforçou 
outros mecanismos de injeção de liquidez no sistema bancário, o que se repercutiu na permanência das taxas Euribor em 
valores negativos em toda a extensão da curva e na queda das taxas de juro de longo prazo do euro, bem como numa redução 
das yields das obrigações do tesouro dos estados-membros da periferia, incluindo Portugal.

Mercados Financeiros Globais

A evolução dos mercados financeiros no decurso de 2020 foi determinada pelo elevado teor de acomodação da política 
económica global, que permitiu, não só, evitar um colapso financeiro mundial, como também contribuiu para estabilizar a 
procura agregada. Com efeito, após a correção significativa dos mercados financeiros em março, as classes de ativos de maior 
risco, incluindo as ações, as matérias-primas, as obrigações empresariais e as “criptomoedas”, exibiram fortes valorizações. 

No segmento cambial assistiu-se a uma tendência alargada de depreciação do dólar americano, sobretudo na segunda metade 
do ano transato, incluindo contra o euro. 

Perspetivas para a Economia Portuguesa 

No ano de 2020, a economia portuguesa registou uma contração inédita de 7,6% decorrente dos efeitos da pandemia sobre a 
atividade, os quais se revelaram particularmente perniciosos para o turismo, para o consumo privado e, em menor grau, para 
o investimento. 

A forte recuperação do PIB evidenciada no terceiro trimestre foi interrompida no último quartel do ano, em grande parte, devido 
à implementação de novas restrições sanitárias. 

Não obstante o contexto adverso e a elevada incerteza, a retoma económica deverá prosseguir ao longo de 2021, sustentada 
pelo expansionismo das políticas monetária e orçamental e pela subida muito significativa da poupança das famílias portuguesas 
nos últimos trimestres. De acordo com o Banco de Portugal, o crescimento do PIB em 2021 deverá ser de 3,9%. Contudo, os 
confinamentos impostos no primeiro trimestre do novo ano deverão subtrair dinamismo à retoma.

O esforço de apoio ao rendimento das famílias e das empresas por parte do Governo traduziu-se num agravamento substancial 
do desempenho orçamental e, consequentemente, dos rácios da dívida pública, evolução que deverá conhecer uma melhoria 
progressiva nos próximos anos, em sintonia com a recuperação da atividade económica. 

Mercado Segurador

Em 2020, a atividade seguradora no global (Vida e Não Vida) sofreu uma forte contração, fundamentalmente explicada pela 
pandemia da Covid-19, anunciada em 11 de março pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e que afetou de forma muito 
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negativa o crescimento da economia portuguesa e mundial. Em consequência, o volume de prémios de seguro direto fixou-se 
em cerca de 10 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 18,7% face ao ano anterior.

O segmento de Vida, que em 2019 já tinha registado uma quebra de 13,9% no volume de prémios, agravou esta tendência 
evidenciando um decréscimo de 34,8% para 4,6 mil milhões de euros, por via da quebra verificada na venda de produtos 
financeiros, num contexto de baixas taxas de juro. 

O segmento de Não Vida foi também muito afetado pela pandemia da Covid-19, quer por via de medidas governamentais 
extraordinárias como sendo a implementação de mecanismos de moratórias, a flexibilização do pagamento e ajustamento de 
prémios de seguro, quer por iniciativas individuais das companhias de seguros para apoio aos seus Clientes. Assim, e apesar 
do crescimento positivo registado, o segmento de Não Vida evidenciou um abrandamento face aos níveis de crescimento 
verificados nos últimos anos, registando um aumento de 3% para 5,4 mil milhões de euros, evolução verificada na generalidade 
dos ramos, com exceção do ramo Saúde que manteve o nível de crescimento verificado em anos anteriores.

A conjuntura económica e financeira muito desfavorável, traduzida numa quebra acentuada do PIB e do decréscimo dos 
prémios emitidos no mercado segurador, levou a uma redução do contributo dos seguros para o PIB em 0,7 p.p. para 5,0% 
em 2020. Em Vida, a taxa de penetração alcançou 2,3% (menos 1 p.p. que em 2019), enquanto em Não Vida subiu 0,2 p.p. 
para 2,7%. De igual modo, o prémio per capita reduziu de 1.189 euros em 2019 para 965 euros em 2020, em resultado do 
decréscimo de produção, nomeadamente de Vida.

CRESCIMENTOS ANUAIS
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Em 2020, o ramo Automóvel continuou a ser o mais representativo do segmento Não Vida (cerca de 35%), apesar do modesto 
crescimento verificado (2,1%) quando comparado com os anos anteriores (6,9% em 2019 e 6,8% em 2018); esta evolução foi 
influenciada pela forte quebra verificada no número de novos veículos matriculados que apresentou uma redução de cerca  
de 34% face a 2019 (fonte: ACAP: Associação do Comércio Automóvel de Portugal). 

O ramo de Acidentes de Trabalho foi o mais afetado pela crise pandémica, tendo visto o seu volume de prémios aumentar em 
apenas 1,2% contra crescimentos a dois dígitos verificados em anos anteriores. Para esta evolução terá contribuído a evolução 
desfavorável da atividade económica, refletida na redução da massa salarial e do nível de emprego associado bem como ao 
regime de lay-off a que muitas empresas recorreram a partir do mês de março. 

Os ramos de Incêndio e Outros Danos apresentaram um crescimento de 4,3%, destacando-se o aumento verificado nos seguros 
de riscos múltiplos em cerca de 5,3%. 

A contrariar esta tendência de redução de crescimento destaque para a evolução verificada no ramo de Doença, que 
apresentou um crescimento de 8,2% em 2020, muito próximo dos níveis de crescimento verificados nos anos anteriores: 8,7% 
em 2019, 7,4% em 2018 e 8,3% em 2017. Para tal contribui a crescente preocupação da população com o acesso aos cuidados  
de saúde, acentuada neste período de pandemia.
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O decréscimo do ramo Vida (-34,8%) foi fortemente influenciado pela redução de 62,9% nas contribuições para Plano Poupança 
Reforma (PPR), cujo montante de contribuições atingiu os 1,2 mil milhões de euros. Igual tendência foi observada nos produtos 
de Vida Não Ligados a fundos de investimento (exceto PPRs) que apresentaram uma redução de 28% face a igual período do 
ano anterior. Por fim, de referir que a produção de seguros Vida ligados a fundos de investimento (excluindo PPR) registou um 
aumento de 7,3% situando-se em 1,5 mil milhões de euros. 
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Fonte: APS - Associação Portuguesa de Seguradores, Produção Seguro Direto 2020, 28 de janeiro 2021; ACAP – Associação do Comércio Automóvel de Portugal; INE – Instituto Nacional  
de Estatística.

20%

40%

60%

-20%

-40%

0%

-60%

2018 2019 2020

PPR, PPE, PPR/E Vida Não Ligados a FI
(exclui PPR) 

Vida Ligados a FI
(exclui PPR)

Total

-10,0%

-62,9%

-20,7%
-27,9%

-34,8%

-7,3%

23,2%

55,5%

10,0%

-28,3%

-13,9%

14,6%

PRODUÇÃO DE SEGURO DIRETO
Crescimento Vida



MÉDIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS DE SAÚDE, S.A. RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 17

Faz bem à saúde.



3. SÍNTESE GLOBAL  
DA ATIVIDADE
Atividade da Companhia
A Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. (também adiante denominada ‘Médis’) é uma empresa dedicada 
ao exercício da atividade de seguro e resseguro em matéria de Saúde, que integra, desde 2005, o conjunto de empresas que 
constitui a presença no mercado nacional do Grupo Ageas, um grupo segurador internacional com mais de 190 anos de história 
e que hoje se destaca por ser uma das 20 maiores estruturas seguradoras da Europa.

Esse conjunto é composto, em termos de estrutura de detenção de capital, pelas sociedades gestoras de participações sociais 
Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A. (totalmente detida pela Ageas Insurance International N.V.) e Millenniumbcp Ageas, 
Grupo Segurador, SGPS, S.A. (detida em 51% pela Ageas Portugal Holdings SGPS. e em 49% pelo Millennium bcp, represen-
tando a parceria instituída para Bancassurance) e, em termos operativos relativamente às atividades seguradora e de gestão 
de fundos de pensões, além da Médis, pelas seguintes sociedades: 

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

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

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

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

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

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

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

No Grupo Ageas Portugal encontra-se implementado um Modelo Operacional estratégico, que consiste no enquadramento das 
entidades jurídicas tanto por linha de negócios, como por canal de distribuição, correspondentes a três unidades de negócios 
dedicadas a i) Agentes e Corretores & Ramo Não Vida, ii) Bancassurance & Ramo Vida e iii) Seguro Directo / Parcerias & 
Saúde, apoiados por áreas transversais de estratégia, controle e suporte. Independentemente da autonomia e das especifici-
dades de cada unidade de negócio, todo o enquadramento foi alinhado e estruturado de forma a identificar e implementar uma 
estratégia única para todas as empresas do Grupo Ageas Portugal. As áreas transversais de apoio e controle são geridas de 
forma coordenada e complementar.

O Modelo Operacional é suportado por um novo Modelo de Governo, que foi aprovado e entrou em vigor em abril de 2017,  
e que é baseado em três níveis: o Conselho de Administração (composto por membros executivos e não executivos), a Comissão 
Executiva (presidida pelo Chief Executive Officer da respetiva unidade de negócio, integrando ainda os Chief Executive Officers 
do Grupo Ageas Portugal e das restantes unidades de negócio, para além dos restantes membros executivos) e as Comissões 
de Gestão (igualmente presididas pelo Chief Executive Officers da respetiva unidade de negócios, integrando ainda alguns 
dos seus reportes diretos). Este Modelo de Governo está tão alinhado quanto possível no que diz respeito aos seus membros, 
garantindo a harmonização da estratégia entre todas as unidades de negócios, mas também leva em consideração a parceria 
com o Millennium bcp.
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Performance comercial

SERVIÇO PESSOAL DE SAÚDE EM TEMPO DE PANDEMIA 

Depois de em 2018 ter mudado de imagem e logotipo, em 2020 a Médis assumiu a missão de ser, muito mais que um seguro, 
o Serviço Pessoal de Saúde© dos Portugueses. O objetivo é oferecer uma gestão personalizada da saúde individual, através 
de um ecossistema de serviços 360º à volta de cada Cliente. A pandemia que vivemos veio, de alguma forma, pôr à prova este 
objetivo. Na resposta aos acontecimentos, foram quatro os eixos de atuação da Companhia: 

• Adequação da proposta de valor ao contexto de pandemia: #médisajuda

• Reforço da dinâmica comercial e da oferta de retenção com os parceiros de distribuição

• Incremento da oferta de valor e do servicing para os segmentos

• Reforço da pesquisa e conhecimento

• CRM / Data Mining

• Retenção

ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR AO CONTEXTO DE PANDEMIA: #MÉDISAJUDA  

A pandemia vivida em 2020 trouxe consigo vários desafios. Entre eles, a necessidade de articular a continuidade na proteção 
à saúde como um todo, com a necessidade de construir e facultar, aos Clientes e Portugueses em geral, soluções e formas de 
ajuda na prevenção e combate à pandemia.

#médisajuda foi o movimento, interno e externo, criado para dar resposta a todas estas necessidades e desafios:

• financiamento do teste diagnóstico à Covid-19 (PCR), sem qualquer custo, numa rede especifica de laboratórios;

• aumento da capacidade de resposta da sua Linha MédisTriagem 24h, para atender as dúvidas dos seus Clientes,  
com a possibilidade de encaminhamento para uma teleconsulta;

• disponibilização do serviço Médico Online, sem qualquer custo, permitindo o esclarecimento de questões sobre a doença  
e a prescrição do teste de diagnóstico;

• disponibilização, sem qualquer custo, do serviço de entrega de medicamentos em casa;

• criação de um avaliador de sintomas da Covid-19, acessível a todos os Portugueses, mesmo os que não são Clientes Médis; 

• comparticipação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em todas as circunstâncias em que sejam clinicamente 
necessários para os atos médicos;

• garantia dos custos de internamentos abrangidos pela apólice, mesmo que no decorrer dos mesmos seja contraído o vírus 
SARS-CoV-2;

• criação de uma página no site agregadora de toda a informação - https://www.medis.pt/medis-ajuda - promovida por uma 
forte campanha de comunicação above the line, que amplificou e massificou todas as ajudas criadas; 

Além destas medidas, a Médis garantiu, com grande regularidade e celeridade, a provisão de informação sobre a doença  
e a sua prevenção, quer através da comunicação direta por e-mail e SMS com Clientes, quer através do reforço da informação 
nos seus canais digitais. 

Ainda na relação com os seus Clientes, privilegiou os canais telefónico e digital, de forma a garantir a manutenção da relação 
e do serviço e a segurança com que são prestados. Para tal, foram também introduzidas melhorias na user experience da app.
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REFORÇO DA DINÂMICA COMERCIAL E DA OFERTA DE RETENÇÃO COM OS PARCEIROS DE DISTRIBUIÇÃO  

De forma a garantir a manutenção da atividade comercial em todos os seus parceiros de distribuição e, também, para garantir 
a realização da venda em segurança, a Médis agilizou os seus procedimentos de venda e servicing, possibilitando que os 
mesmos se realizassem à distância.

A Médis apostou ainda no reforço da dinâmica comercial com campanhas de oferta relevantes para os potenciais Clientes. 
A oferta das duas primeiras mensalidades ou a oferta de vales de compras, constituíram uma ajuda efetiva às famílias e às 
pequenas empresas. A oferta das mensalidades permitiu, muito para além da ajuda económica, que mais pessoas pudessem 
ter acesso à saúde (via Médico Online, comparticipação dos testes ou entrega de medicamentos, entre outros), num momento 
em que o Serviço Nacional de Saúde estava focado na pandemia e, por isso, naturalmente, não podia responder a muitas 
outras solicitações de saúde. 

O maior ritmo de criação de novos serviços e de produção de informação sobre a saúde e sobre a pandemia em curso 
exigiu, também, uma maior dinâmica na comunicação com os canais, quer através de plataformas de relação, quer através de 
newsletters, guias comerciais e manuais de utilização dos serviços. 

Na retenção, os critérios foram adaptados para se tornarem mais inclusivos, ou seja, para aumentar o número de apólices 
elegíveis às ofertas de retenção. Foram também melhorados os processos de acesso à decisão através de call centres. As 
campanhas que incidiam sobre o Médis Dental foram canceladas, devido à medida de suspensão da atividade das clínicas de 
medicina dentária, decretada pelo Governo. 

INCREMENTO DA OFERTA DE VALOR E DO SERVICING PARA OS SEGMENTOS   

Dando continuidade à sua estratégia de inovação e de reforço da proposta de valor para os seus Clientes, em 2020 a Médis 
introduziu melhorias na sua oferta. Fê-lo não apenas de forma transversal, como também em vários segmentos específicos: 

• melhorou a oferta para o segmento sénior, criando assistências e uma cobertura inovadora e exclusiva com as Farmácias 
Portuguesas, que visa a prevenção da gripe;

• melhorou a oferta relativa à saúde oral, com o aumento da proteção da sua solução Médis Dental, a introdução de uma nova 
cobertura e o aumento da competitividade no preço; 

• no segmento Corporate, melhorou a informação de gestão disponível e criou formatos de prevenção na saúde (via webinares), 
que deram continuidade ao Programa Empresa Saudável, mesmo em regime de teletrabalho;

• lançou uma solução de telemedicina completamente integrada na app, o que permitiu ao Cliente passar a ter acesso  
a consultas - no momento ou com agendamento; via call ou videochamada - 24h/dia, a poder obter prescrição de medica-
mentos e exames e, também, a poder partilhar exames com o médico;

• lançou a chatbot Carmo no site Médis, que constitui mais uma ferramenta ao dispor do Cliente para o ajudar na gestão  
do seu seguro 24h/dia;

• incrementou a rede exclusiva de farmácias (800 farmácias abrangidas) e também os serviços financiados pelo seguro nesta 
rede;

• introduziu novos formatos na literacia e promoção da saúde, de que são exemplo os webinares atrás referidos e o podcast 
Médis, que trouxeram uma maior profundidade, interação e proximidade entre os Clientes e os prestadores de saúde Médis;

REFORÇO DA PESQUISA E DO CONHECIMENTO      

Para além do Barómetro das Marcas de Saúde, estudo regular que monitoriza a perceção dos consumidores sobre a Médis  
e sobre as principais marcas concorrentes (no mercado segurador e da saúde em geral), 2020 foi um ano importante em termos 
pesquisa e conhecimento desenvolvido:

• concluímos o estudo sobre o “Segmento PMEs” iniciado em 2019;

• desenvolvemos o estudo “Abandonistas”, com o objetivo de estudar os Clientes bancassurance que saem ao fim de dois/
três anos de contrato;

• desenvolvemos o estudo “Elasticidade da Marca Médis”;
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• iniciámos o Grande Estudo da Médis, um estudo “sociológico” sobre a saúde dos Portugueses, que tem conclusão prevista 
para março 2021;

• fizemos o estudo “Nova tarifa e elasticidade do preço”, bem como um estudo sobre “Namings e arquitetura da oferta Médis”;

O conhecimento produzido destina-se a dar suporte ao trabalho desenvolvido por diferentes áreas da Companhia, a ser um 
dinamizador de inovação e a trazer apoio e inspiração em decisões estratégicas. 

CRM / DATA MINING   

• Entender o que nos diz o Cliente, de forma automática

2020 foi um ano de aposta na aquisição de capacidades de análise e tratamento de dados em linguagem natural. Para tal 
criámos o NLP (Natural Language Processing), cujo objetivo é adquirir a capacidade de interpretar e processar automatica-
mente grandes quantidades de dados escritos, em formato e-mail, de forma a ser possível triar rapidamente os temas a que se 
referem e os sentimentos neles expressos. No futuro, esta capacidade deverá ser aplicada no operacional, gerando maiores 
eficiências. Permitirá também enriquecer o conhecimento sobres os Clientes e descobrir o efeito que os seus sentimentos têm 
na propensão para anulação ou para a compra.

• Modelos avançados abrem oportunidade de personalização

Terminámos em 2020 o primeiro modelo gerado automaticamente com recurso a inteligência artificial. Está, assim, criada  
a possibilidade de gerar, logo à partida, uma oferta de venda alinhada com as necessidades e preferências especificas de 
cada Cliente.

Foram também desenvolvidos novos modelos para suporte às atividades comerciais, assim como a recalibração do modelo 
geral de propensão à compra, que suporta a campanha de cross-selling. Tratou-se, esta última, de uma campanha de sucesso.

• Next Best Action fortalecida 

A Framework Next Best Action (NBA) passou a incorporar mais dados e informação, o que permite aumentar o conhecimento 
disponibilizado, maior assertividade na abordagem e melhor resposta às necessidades e expectativas de cada Cliente, em 
cada momento.

• Projeto Explainable AI iniciado

O conhecimento sobre o Cliente e o foco nas suas verdadeiras motivações é essencial para uma estratégia de fidelização 
robusta. Nesse sentido, iniciou-se em 2020 o projeto Explainable AI, que através de métodos avançados de modelação com 
recurso a inteligência artificial, pretende trazer capacidade de interpretar, ao nível do Cliente, os resultados obtidos em modelos 
de propensão. Com este mesmo propósito e em formato piloto, decorre já a aplicação destes métodos ao modelo de propensão 
para anulação existente para a Médis.

• Exploração de capacidade para automatizar a modelação

A solicitação interna para a geração de modelos preditivos, para a maximização da performance dos modelos gerados e para 
novas e melhores soluções de intelligence é enorme. Torna-se, por isso, cada vez mais essencial explorar novas valências.

Nesse sentido, conduziu-se com sucesso um projeto piloto, onde se testou a capacidade de usar a tecnologia Data Robot 
para desenvolver rápida e automaticamente uma multiplicidade de modelos avançados e de, também de forma muito célere, 
comparar a sua performance.

RETENÇÃO

• Monitorização não é estática

A monitorização da performance na anulação encontra-se intimamente ligada com a performance da carteira de seguros como 
um todo. Eventos extraordinários que potencialmente modifiquem o comportamento do Cliente, naturalmente obrigam a uma 
capacidade de visualizar e detetar mudanças.

Em 2020, três eventos geraram a necessidade de reinvestir nestas capacidades: a nova tarifa Médis, o aumento da proteção 
oncológica nos seguros Médis e a pandemia vivida.
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Como resultado da necessidade de acompanhar de perto os processos em curso, foram desenvolvidas novas capacidades 
de obtenção e acompanhamento dos dados relativos às faltas de pagamento. Foram também criados estudos dedicados ao 
acompanhamento dos comportamentos de anulação face às mudanças ocorridas no seguro Médis.

• Precaver as dificuldades de liquidez dos nossos Clientes com a pandemia

Um dos efeitos secundários desta pandemia foi a diminuição da liquidez de alguns Clientes. Em resposta a isso, implemen-
támos ofertas de retenção com efeitos na redução imediata e temporária do prémio dos seguros. Desta forma, absorvemos  
e mitigámos o impacto da pandemia na erosão de carteira.

• O Cliente no centro das ações de retenção proativa

Em 2020 continuámos a aposta no conhecimento das reais necessidades do Cliente. Os modelos preditivos gerados permitiram 
criar campanhas assertivas de retenção proativa, onde oferecemos vouchers de saúde.

• Consolidação de capacidade de Retenção Reativa

As ferramentas e os processos já existentes foram reforçados e melhorados a diversos níveis. Exemplo disso foi a maior 
abrangência das ofertas disponíveis no canal bancassurance e o lançamento da ferramenta de oferta reativa de Saúde  
no Grupo Ageas Portugal e restantes parcerias.

DIGITAL

O ano de 2020 foi especialmente desafiante para a presença digital da Médis, dada a natural e estreita relação entre as 
temáticas inerentes à pandemia provocada pela Covid-19 e o contexto de um Serviço Pessoal de Saúde© como o prestado 
pela Médis.

A partir do mês de março, o website da Médis transformou-se de forma a proporcionar a melhor informação sobre a Covid-19 
e todo o apoio necessário a Cliente e não Clientes.

Para além de atualizações constantes à medida que a situação foi evoluindo, foi criado uma nova secção no website, “Médis 
Ajuda”, onde foi sendo congregada informação sobre novos serviços como o Médico Online (incluindo Teleconsultas de 
Psicologia), a Entrega de Medicamentos ao domicílio, o acesso a um Avaliador de Sintomas Covid-19, listagens de labora-
tórios para testagem ao novo vírus, entre outras iniciativas destinadas a ajudar Clientes e não Clientes a gerir da melhor forma  
a situação com a qual a Sociedade passou a estar confrontada.

É também de referir o lançamento de uma nova oferta Médis Vintage, a partir do mês de outubro, com reflexos no website quer 
ao nível da informação prestada quer ao nível da simulação e subscrição do produto.

A app Médis esteve igualmente em foco durante o ano de 2020, com a introdução da possibilidade de realizar consultas 
médicas à distância (Médico Online), a reformulação dos principais menus de forma a proporcionar aos seus utilizadores uma 
experiência de utilização de excelência, para além da melhoria da apresentação do Guia Médis (guia com listagem, localização 
e informação sobre prestadores).

As campanhas de Marketing Digital decorreram durante todo o ano, algumas focadas em ofertas comerciais dos produtos 
Médis e Médis Dental, outras mais destinadas à divulgação de programas e/ou iniciativas incluídas no Plano de Marketing da 
marca - sendo que, neste ano de 2020, as temáticas relacionadas com a Covid-19 tornaram-se especialmente relevantes, como 
por exemplo, entre outros, a Campanhas Médico Online ou a Entrega de Medicamentos. Nestas campanhas foram utilizados 
diferentes meios, como por exemplo: Search Ads, Display Ads, Native Ads, Gmail Ads, Youtube Ads, Facebook Ads, Instagram 
Ads, E-mail, SMS.

A presença da Médis nas redes Facebook e Instagram continuou a consolidar-se, com iniciativas que lograram o crescimento 
da comunidade e do seu envolvimento com a marca, sempre com um especial foco nas temáticas relacionadas com a Covid-19.
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Principais Indicadores de Gestão

MÉDIS
2019 2020 Var. 20/19

Prémios Emitidos 1 265.238 294.789 11,1%
Resultado Líquido 17.443 21.256 21,9%
Capital Próprio 77.512 81.470 5,1%
Ativo Líquido Total 208.290 198.156 -4,9%
Provisões Técnicas 75.447 67.250 -10,9%
Nº Médio de Colaboradores 199 230 15,6%

Rácio Produtividade 
Prémios Emitidos 1/ Nº Colaboradores 1.333 1.282 -3,8%

Rácio de Rendibilidade
Resultado Líquido/ Prémios Emitidos 1 6,6% 7,2% 0.6 pts
Resultado Líquido/ Ativo Líquido 8,4% 10,7% 2.4 pts
Resultado Líquido/ Capital Próprio Médio 22,8% 26,7% 3.9 pts

Rácios de Eficiência
Rácio Sinistralidade 2 | 3 66,9% 65,2% -1.7 pts
Rácio Despesa 18,8% 15,2% -3.6 pts
Rácio Combinado 3 85,7% 80,4% -5.3 pts

Unidade: Milhares de euros
1) Seguro Direto e Resseguro Aceite.
2) Sobre Prémios Adquiridos.
3) Líquido de Resseguro Cedido.

Análise Económica e Financeira
O ano de 2020 ficou indubitavelmente marcado pela pandemia provocada pela Covid-19. No mercado nacional os seguros de 
Saúde, apesar do contexto económico desfavorável, tiveram um crescimento dos prémios emitidos de 8,3%, em comparação com 
o período homólogo, representado o crescimento mais alto dentro do segmento de Não Vida que progrediu 3%. Os seguros de 
Saúde tornaram-se, dessa forma, com um volume de prémios de 943 milhões de euros, a 2.ª linha de negócio de Não Vida, a seguir 
ao ramo Automóvel, e são o reflexo da escolha e confiança dos consumidores num setor com grande dinamismo, ancorado na 
inovação e na oferta de novos serviços.

Neste ano de pandemia, a Médis reforçou o seu posicionamento enquanto ator económico responsável, apoiando Colaboradores, 
fornecedores e prestadores de cuidados de saúde, e reforçando a oferta de serviços aos seus Clientes, nomeadamente através  
da gratuidade dos serviços do Médico Online e entrega de medicamentos durante todo o ano de 2020. 

A quota de mercado saiu reforçada e representou 31% em termos de seguro direto e resseguro aceite. O volume de prémios 
emitidos elevou-se a 294.789 milhares de euros, refletindo um crescimento de 11,1% face ao ano anterior. Destaca-se o segmento 
dos seguros Individuais, em que a Médis é líder de mercado com uma quota de cerca de 40%, e que teve um crescimento de 9,0%. 
No segmento das empresas, a evolução foi positiva com 14,6% de ganho nos prémios, devido por um lado a uma elevada taxa  
de renovação e, por outro lado, à adesão de novos entrantes.

GWP 2019 2020 Var. 20/19

Individuais 163.576 178.305 9,0%
Grupo 101.662 116.483 14,6%
Total 265.238 294.789 11,1%

Unidade: Milhares de euros

No final de 2020 o número de pessoas seguras na Médis ultrapassava as 795.000.
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Produção e distribuição
Neste ano atípico de pandemia, o dinamismo dos canais de distribuição foi patente em todos os canais, destacando-se os canais 
não bancários, tais como Agentes, Corretores, Parcerias ou ainda o canal Digital, que cresceram acima da média da carteira 
(+18,8%). O canal bancário com a responsabilidade da operação das moratórias de crédito teve uma menor capacidade de distri-
buição de seguros, ainda assim obteve um crescimento de +5,2%.

Canal 2019 2020 Var. 20/19

Canal Bancário 149.931 157.787 5,2%
Restantes Canais 115.307 137.002 18,8%
Total 265.238 294.789 11,1%

Custos com sinistros
Os custos com sinistros brutos cifraram-se em 189.053 milhares de euros, um acréscimo de 7,9% face ao período homólogo, e que 
este ano abrange a comparticipação dos Equipamentos de Proteção Individual e a comparticipação dos testes de diagnóstico da 
Covid-19. A evolução dos custos com sinistros, sendo inferior ao aumento da produção, permitiu baixar a taxa de sinistralidade de 
66,9% em 2019 para 65,2% em 2020.

Resseguro cedido
O saldo de Resseguro Cedido fixou-se em -12.503 milhares de euros, um agravamento de 41% justificado pelo aumento da 
cedência relativamente ao Tratado de Resseguro de Quota-Share com a Ageas RE. A taxa de cedência atingiu 40%, valor acima 
do verificado em 2019.

Custos administrativos

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS

(excluindo amortizações do exercício) 2019 2020
Var. 

20/19
Estrutura  

2019
Estrutura  

2020
Despesas com Pessoal 10.786 13.235 22,7% 38,0% 41,3%
Fornecimentos e Serviços Externos 17.346 18.370 5,9% 61,1% 57,3%
Impostos e Taxas 46 58 27,0% 0,2% 0,2%
Outros 208 402 93,3% 0,7% 1,3%
Total 28.386 32.064 13,0% 100% 100%

Unidade: Milhares de euros

Os custos administrativos (excluindo amortizações do exercício) situaram-se nos 32.064 milhares de euros em 2020, um 
crescimento de 13,0% em relação ao ano anterior, justificado pelo aumento dos custos com pessoal (+22,7%) relacionado 
com a mobilidade e recrutamento de Colaboradores para o quadro de pessoal da Médis, que conta no final de 2020 com 242 
pessoas.

A rúbrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” teve um aumento de +5,9% em 2020, levando a diminuir o seu peso  
em 3,8 p.p. para 57,3% dos custos totais.

Rácio combinado e resultados
O rácio de despesa sobre os prémios adquiridos líquido de resseguro passou de 18,8% para 15,2%, baixando 3,6 p.p.,  
sob o efeito das comissões de resseguro.

O rácio combinado líquido de resseguro fixou-se nos 80,4%, melhorando 5,3 p.p. em comparação com o ano anterior, devido 
a uma sinistralidade mais baixa e uma melhoria do rácio de despesa.



MÉDIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS DE SAÚDE, S.A. RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 25

O resultado técnico após custos imputados totalizou 29.106 milhares de euros, um crescimento de 24,9% face ao exercício 
anterior correspondente a um aumento de 5.802 milhares de euros.

O resultado líquido após impostos alcançou os 21.256 milhares de euros, 21,9% acima do resultado líquido de 17.443 milhares 
de euros obtido no exercício de 2019.

Balanço 
O ativo total da Médis cifrou-se em 198.156 milhares de euros, com uma diminuição de 4,9%, justificado pela alienação  
de responsabilidades em regime de resseguro (Tratado de Quota-Share com a Ageas RE). 

O capital próprio ascendeu em 81.470 milhares de euros, evoluindo favoravelmente em 3.958 mil euros, sob o efeito da incor-
poração de resultados (21.226 milhares de euros), líquido do montante de dividendos distribuídos de 17.400 milhares de euros.

O ROE no final do ano de 2020 foi de 26,7%, 4.0 p.p. acima do ano anterior.   

Solvência II
No âmbito dos requisitos de reporte de Solvência II (conforme o previsto no artigo 83.º do RJASR e no capítulo XII do título I 
do Regulamento Delegado e Norma Regulamentar n.º 2/2017 de 24 de março), a Médis preparou e divulgou no seu sítio na 
internet, o Relatório sobre a Solvência e Situação Financeira (SFCR) referente ao fecho do exercício 2019,  contendo informação 
relacionada com o sistema de governo, perfil de risco, avaliação para efeitos de solvência e gestão de capital, assim como uma 
breve análise sobre a atividade e desempenho da Companhia. Este relatório encontra-se certificado pelo atuário responsável 
e revisor oficial de contas. 

Em 31 de dezembro de 2019, o rácio de solvência situava-se em 179%, após consideração de distribuição de dividendos 
expectáveis relativos ao exercício de 2019, reforçando a solidez financeira da Médis e o foco na gestão do capital.

É entendimento do Conselho de Administração, tendo por base a informação financeira e regulatória disponível, que  
a Companhia dispõe de um adequado rácio de cobertura dos requisitos de capital em 31 de dezembro de 2020.

O rácio de solvência em 31 de dezembro de 2020 será apresentado no relatório anual sobre a solvência e a situação financeira, 
a ser reportado pela Companhia durante o mês de abril de 2021.
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4. RESULTADOS  
E SUA APLICAÇÃO
O resultado líquido de impostos da Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S. A., apurado no exercício de 2020, 
foi de 21.255.742,48 euros (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois euros e quarenta 
e oito cêntimos).

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

• 21.255.742,48 euros (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois euros e quarenta  
e oito cêntimos) para dividendos a distribuir.

Adicionalmente, propõe-se a distribuição de parte das reservas afetas à conta “Resultados Transitados”, no montante de 
44.257,52 euros (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos), distribuíveis nos termos 
previstos nos artigos 31.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.
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5. PERSPETIVAS DA COMPANHIA  
PARA 2021
O ano de 2021 será certamente um ano com muitas incertezas, não sendo ainda claro em que momento vamos conseguir voltar 
a uma certa “normalidade”.

Para além da dimensão humana, com forte reflexo em termos de saúde pública, são também de considerar impactos significa-
tivos ao nível da produção de bens e serviços, com a perspetiva de uma recuperação moderada, e gradual, do consumo de 
particulares e empresas.

Destaca-se o início da aplicação dos fundos do plano de recuperação e resiliência, que tem o triplo objetivo de contribuir para 
uma Sociedade mais resiliente do ponto de vista social, do potencial produtivo e da competitividade territorial.

Os efeitos da incerteza e da volatilidade dos mercados terão uma magnitude imprevisível, traduzindo-se num aumento dos 
prémios de risco dos ativos, transversal a toda a tipologia de ativos (ações, obrigações, imobiliário, etc) e com impacto em 
termos de imparidades.

Para além da pressão acrescida a que estarão sujeitos o setor público de saúde em particular, mas também o setor privado, 
perspetiva-se que o setor continuará a ser marcado por várias tendências estruturais, tais como o envelhecimento da população, 
o aumento da concentração no mercado de prestadores privados de saúde e o aparecimento de oportunidades emergentes 
para resolver problemas existentes nos vários subsistemas de saúde.

Como corolário destas circunstâncias, teremos um desenvolvimento económico aquém do orçamentado, pelo Estado e pelas 
Empresas, com reflexo em todos os setores de atividade e, naturalmente, abrangendo o setor de Seguros. 

Neste contexto, perspetiva-se a continuação do crescimento da produção de Saúde a um ritmo bem superior ao dos restantes 
ramos Não Vida (em 2020 8,3% vs 3%). Esta circunstância é muito alavancada pela maior consciência da necessidade de 
acesso ao Sistema Nacional de Saúde como um todo, ou seja, englobando os sistemas público e privado, permitindo o acesso 
aos melhores cuidados de saúde disponíveis.

A massificação de novas tecnologias que promovem o aparecimento de serviços inovadores, e a evolução das telecomuni-
cações, da microeletrónica, dos sensores e das técnicas de análise de dados, abrem as portas para novas possibilidades  
de usar a tecnologia, e para o desenvolvimento do ecossistema digital da saúde. 

Constituirá prioridade para a Médis em 2021:

• Reforçar a proximidade com os nossos Clientes, dando ainda maior relevância à nossa missão de prevenir, esclarecer  
e apoiar.

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

• Promover o desenvolvimento de soluções diferenciadoras para o segmento de particulares, como foi exemplo em 2019  
a Proteção Oncológica Reforçada e, em 2020, a Telemedicina.

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

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

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

• Continuar a apostar na marca Médis como elemento diferenciador para a satisfação dos Clientes, essencial também para 
alavancar o desenvolvimento da estratégia de captura e suporte a parcerias. 

• Redefinir processos, de forma a poder atingir a excelência na experiência do Cliente, tendo como uma das valências 
principais o contato multicanal, continuando a aposta estratégica na retenção e fidelização de Clientes. 
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• Estabelecer maior proximidade com os prestadores, de forma a permitir uma maior sustentabilidade no acesso aos cuidados 
de saúde.

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

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

• Promover a afirmação de uma organização de topo, ágil, socialmente comprometida com uma Sociedade mais saudável 
e sustentável, procurando dar resposta a problemas no foro da saúde, como são exemplo as ações de prevenção dos 
diabetes desenvolvidas em conjunto com a APDP (Associação Protetora dos Diabetes de Portugal) e a Go Far.

• Promover uma Organização focada no desenvolvimento de competências, dando oportunidades para as pessoas explorarem 
as suas máximas potencialidades. 
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6. CORPORATE  
GOVERNANCE
A Médis é totalmente detida pela Ageas Portugal Holdings, SGPS, SA, (com exceção de uma ação que ainda é detida pelo 
Millennium bcp), por sua vez, é totalmente detida pelo Grupo Ageas, mais concretamente a Ageas Insurance International, NV. 
Para além do cumprimento das leis e regulamentos, a garantia do cumprimento das recomendações e boas regras de governo 
das sociedades é uma preocupação da Médis.

Órgãos Sociais

Assembleia Geral

À Assembleia Geral compete, para além do disposto na lei e em especial, eleger a Mesa da Assembleia Geral, os membros do 
Conselho de Administração, os membros do Conselho Fiscal ou o Fiscal Único e o Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, bem como definir direta ou indiretamente as remunerações ou prestações complementares dos 
membros dos Órgãos Sociais.

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

Administração e Fiscalização

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

Conselho de Administração

Ao Conselho de Administração competem as atribuições conferidas por lei e, bem assim, um conjunto de matérias estatutaria-
mente previstas como lhe estando reservadas, entre as quais se encontram temas como: i) os projetos ou propostas de fusão, 
cisão, divisão de ativos, transformação e ainda de alteração do pacto social; ii) a adoção e alteração de margens de solvência; 
iii) a alienação ou oneração de ativos que tenham valor igual ou superior a 30% do valor dos ativos não relacionados com a 
cobertura de provisões de seguros; iv) a constituição de sociedades e a aquisição ou oneração de participações sociais dentro 
de determinados parâmetros previstos estatutariamente; v) a participação em joint-ventures ou outros acordos de parceria 
entre empresas; vi) a celebração de contratos com valor superior a um determinado limite; vii) a concessão de financiamento 
ou prestação de garantias, a aquisição ou alineação ou oneração de imóveis, o pedido de financiamento ou constituição de 
dívidas e a aprovação de investimentos que excedam em valor 10% do requisito de capital de solvência; viii) a designação de 
auditores externos, e; ix) a definição dos termos e condições da delegação de poderes na Comissão Executiva.

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

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

Em 31 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração da Médis era constituído por um Presidente (Filip André Lodewijk 
Coremans), um Vice-Presidente (Christophe Alexandre Henri Boizard) e oito vogais, sendo um não-executivo (Richard David 
Jackson) e sete executivos (Stefan Georges Leon Braekeveldt, Christophe Ghislain F. Vandeweghe, Eduardo Manuel Carmona 
e Silva Consiglieri Pedroso, Nelson Ricardo Bessa Machado, José António Soares Augusto Gomes, Pedro Miguel da Conceição 
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Silva Duarte António e Sjoerd Smeets). Acresce que estão nomeados os mesmos membros em todas essas sociedades 
totalmente detidas pelo Grupo Ageas, como forma de assegurar o alinhamento.

Comissão Executiva

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

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

Tendo o limite máximo de oito membros, em 31 de dezembro de 2020 a Comissão Executiva era integrada por sete membros: 
Stefan Georges Leon Braekeveldt (na qualidade de Country Chief Executive Officer), Nelson Ricardo Bessa Machado (na 
qualidade de Chief Executive Officer de Bancassurance & Ramo Vida), Christophe Ghislain F. Vandeweghe (na qualidade 
de Chief Financial Officer), Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri Pedroso (na qualidade de Chief Executive Officer 
da unidade de negócio Seguro Directo / Parcerias & Saúde), José António Soares Augusto Gomes (na qualidade de Chief 
Executive Officer da unidade de negócio Agentes e Corretores & Ramo Não Vida), Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte 
António (na qualidade de Chief Future Officer) e Sjoerd Smeets (na qualidade de Chief Risk Officer).

Comissão de Gestão

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

Neste âmbito, em 31 de dezembro de 2020 encontrava-se implementada em cada unidade de negócio do Grupo Ageas 
Portugal uma Comissão de Gestão. O órgão associado à unidade de negócio de Saúde é integrado pelo respetivo Chief 
Executive Officer e alternante, o Head of Technical Health, o Head of Business Development and Partnerships, o Performance 
Manager, o Head of Clinic & Network Health, o Head of Health Operations e o Head of Bancassurance Sales & Marketing. Sem 
prejuízo, a Comissão de Gestão é um órgão em constante adaptação, seguindo as alterações ao nível da estrutura orgânica, 
quer em termos dos indivíduos nomeados quer em termos das funções existentes.

A Comissão de Gestão tem como principais funções, para além das que foram atribuídas por deliberação da Comissão Executiva, 
o aconselhamento do órgão de Administração na execução das suas competências, a monitorização do desenvolvimento da 
atividade, tomando conhecimento e elaborando relatórios periódicos de informação sobre o desempenho em geral e das várias 
áreas de negócio em particular, apresentando recomendações com o intuito de serem apreciadas pela Comissão Executiva, 
a implementação da estratégia de negócio e do orçamento, previamente aprovados pelo Conselho de Administração e pela 
Comissão Executiva (especialmente no que respeita a matérias de natureza técnica e comercial), e a elaboração de propostas 
de deliberação a submeter a apreciação e votação da Comissão Executiva, acompanhadas da informação e documentação 
necessárias sobre qualquer matéria de interesse para a respetiva sociedade.

Conselho Fiscal

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

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

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

.
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Conselho de Auditoria

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

O Conselho de Auditoria é composto por três membros não executivos do Conselho de Administração, sendo um dos quais  
o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o qual assume igualmente funções de Presidente do Conselho de Auditoria.

Secretário da Sociedade

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

Politíca de Remunerações
Nos termos e para efeitos de cumprimento do artigo 2.º e 3.º da Norma Regulamentar n.º 5/2010-R (adiante NR 5/2010-R) 
apresenta-se infra a informação essencial sobre a Política de Remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização  
e ainda dos Colaboradores abrangidos pelo artigo 1.º, n.º 2 da referida Norma Regulamentar.

Política de Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização

PROCESSO DE DECISÃO E ESTRUTURA DA REMUNERAÇÃO 

A Política de Remuneração dos órgãos de Administração e Fiscalização é estruturada de forma a assegurar o equilíbrio entre 
a performance anual da empresa e a contribuição dos membros daqueles órgão para essa mesma performance, sem descon-
siderar os interesses de médio e longo prazo da própria entidade e do Grupo Ageas Portugal, sendo fixada anualmente preci-
samente para garantir consistência e coerência com os objetivos da entidade e do Grupo Ageas Portugal, para evitar conflitos 
de interesses e tendo em conta a política de gestão de riscos e controlo interno.

A remuneração dos membros do órgão de Fiscalização e dos membros não executivos do órgão de Administração comporta 
apenas uma componente fixa (logo não dependente do desempenho ou valor da entidade), enquanto a remuneração dos 
membros executivos do órgão de Administração é materializada numa componente fixa de remuneração e, eventualmente, 
numa componente variável. A determinação da atribuição e valor destas remunerações é efetuada pelo Acionista em Assembleia 
Geral.

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

COMPETÊNCIA E CRITÉRIOS PREDETERMINADOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

A avaliação do desempenho dos membros executivos do órgão de Administração é feita pelo Acionista, conforme modelo  
e estrutura hierárquica definida internamente no Grupo Ageas Portugal e sem prejuízo dos princípios enunciados na Política, 
podendo ser solicitado parecer do órgão de Fiscalização, se necessário. O desempenho é avaliado tendo em conta:

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

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

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

• a proteção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados, participantes e beneficiários;
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• a sua sustentabilidade a longo prazo; e

• o cumprimento das regras aplicáveis à atividade da entidade.

IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO 

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

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

• remuneração variável anual eventual paga, preferencialmente, após a aprovação das contas anuais em Assembleia Geral, 
cuja fixação tem por referência as práticas dos players de referência nos mercados em que estão presentes, sendo que 
a remuneração variável anual do conjunto dos Administradores Executivos não deve exceder 2% dos resultados das 
empresas que integram o Grupo Ageas Portugal, antes de amortização de VOBA (Value of Business Acquired) ou Goodwill, 
no exercício a que diga respeito.

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

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

DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE VARIÁVEL 

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

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

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

REMUNERAÇÃO SOB A FORMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU DE PRÉMIOS

Tendo em conta a dimensão e a estrutura acionista, a componente variável, quando atribuída em função dos critérios estabe-
lecidos na Política de Remunerações, será exclusivamente paga através de benefícios pecuniários e não sob a forma de parti-
cipação nos lucros, exceto se deliberado em contrário.

OUTROS BENEFÍCIOS NÃO PECUNIÁRIOS 

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

REGIMES COMPLEMENTARES DE PENSÕES OU DE REFORMA ANTECIPADA 

Pelo exercício das suas funções os membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização poderão ainda beneficiar  
de contribuições para regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada e, conforme vier a ser determinado pelo 
órgão competente, em termos de valores e modalidades dessas contribuições.
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PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÕES A EX-MEMBROS EXECUTIVOS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVAMENTE 
À CESSAÇÃO DAS SUAS FUNÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO

Não houve qualquer pagamento desta natureza a registar.

LIMITES À COMPENSAÇÃO A PAGAR POR DESTITUIÇÃO SEM JUSTA CAUSA DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

MONTANTES PAGOS A QUALQUER TÍTULO POR OUTRAS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE DOMÍNIO OU DE GRUPO

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

CONTRATOS QUE PONHAM EM CAUSA A REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

O montante anual de remuneração pago pelo Grupo Ageas Portugal aos membros dos órgãos de Administração  
e de Fiscalização no exercício de 2020, de forma agregada e individual, é o seguinte:

Total 2019 Remuneração  
Fixa 2020

Remuneração 
Variável 2020

Total 2020

Conselho de 
Administração

Eduardo Manuel Carmona e Silva 
Consiglieri Pedroso

395.910 289.907 174.394* 464.301

Conselho Fiscal Joaquim Patrício da Silva  
(Presidente)

10.000 3.333 ** Não Aplicável 3.333

João Albino Cordeiro Augusto 
(Presidente)

6.000 8.075 Não Aplicável 8.075

Maria Rosa Almas Rodrigues (Vogal) 4.000 5.383 Não Aplicável 5.383
João Albino Cordeiro Augusto (Vogal) 4.150*** Não Aplicável 4.150
Total (euros) 415.910 310.849 174.394 485.243

* inclui outros subsídios.

** até abril 2020.

*** a partir de abril 2020.

Política de Remuneração dos Colaboradores

PROCESSO DE DECISÃO E ESTRUTURA DA REMUNERAÇÃO

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

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

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

Tendo em conta a dimensão e a estrutura acionista da entidade, a componente variável, quando atribuída em função dos 
critérios estabelecidos na Política de Remunerações, será exclusivamente paga através de benefícios pecuniários e não 
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sob a forma de participação nos lucros, exceto se o Conselho de Administração assim o vier a deliberar. Não está prevista  
a existência de planos de atribuição de instrumentos financeiros ou de opções da sua aquisição sobre a própria entidade, 
podendo, no entanto, ser aplicado um plano de atribuição de ações do Grupo Ageas, sendo nessa matéria aplicável a própria 
Política do Grupo quanto a Long Term Incentives (nomeadamente performance shares).

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

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

COMPETÊNCIA E CRITÉRIOS PREDETERMINADOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

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

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

• o desempenho do departamento em que o Colaborador está inserido, conforme objetivos definidos anualmente pela chefia 
dos respetivos departamentos;

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

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

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

IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO 

A remuneração dos Colaboradores é constituída pelas seguintes componentes:

• componente fixa mensal, correspondente à retribuição base do nível previsto em instrumento de regulamentação coletiva 
de trabalho, mas que pode ter uma diferenciação individual, através de complemento retributivo, que varia em função da 
evolução da carreira profissional, do nível retributivo, da especificidade e exigência da função, do grau de senioridade,  
do mérito individual e nível de responsabilidade atribuído;

• componente variável anual a determinar em função do resultado da avaliação do desempenho da entidade e do Departamento 
onde os Colaboradores se inserem, bem como do desempenho do próprio Colaborador, cuja fixação tem por referência 
as práticas dos players de referência nos mercados em que estão presentes, sendo que a remuneração variável anual do 
conjunto dos Colaboradores não deve exceder 5% dos resultados das empresas que integram o Grupo Ageas Portugal, 
antes de amortização de VOBA (Value of Business Acquired) ou Goodwill, no exercício a que diga respeito, e não constitui 
um direito adquirido, sendo deliberada anualmente pelo órgão de Administração.

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

A atribuição da componente variável da remuneração está dependente do resultado da avaliação de cada Colaborador,  
a realizar nos termos da Política, assim como de os resultados evidenciarem um desempenho positivo da entidade no último 
exercício, sendo expectável que no exercício em curso assim se mantenha (nomeadamente no que diz respeito aos limites 
impostos pelo controlo interno e pela solvabilidade).
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DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE VARIÁVEL 

A componente variável não é objeto de qualquer diferimento.

Indicação discriminada das recomendações adotadas e não adotadas

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

Categoria Recomendação
Adotada /  
Não Adotada Fundamentação

Princípios Gerais I.4. As instituições devem adotar uma Política de Remuneração 
consistente com uma gestão e controlo de riscos eficaz que evite 
uma excessiva exposição ao risco, que evite potenciais conflitos de 
interesses e que seja coerente com os objetivos, valores e interesses 
a longo prazo da instituição, designadamente com as perspetivas de 
crescimento e rendibilidade sustentáveis e a proteção dos interesses 
dos tomadores de seguros, segurados, participantes, beneficiários e 
contribuintes.

Adotada

I.5. A Política de Remuneração deve ser adequada à dimensão, 
natureza e complexidade da atividade desenvolvida ou a desenvolver 
pela instituição e, em especial, no que se refere aos riscos assumidos 
ou a assumir.

Adotada

I.6. As instituições devem adotar uma estrutura clara, transparente e 
adequada relativamente à definição, implementação e monitorização 
da Política de Remuneração, que identifique, de forma objetiva, os 
Colaboradores envolvidos em cada processo, bem como as respetivas 
responsabilidades e competências.

Adotada
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Categoria Recomendação
Adotada /  
Não Adotada Fundamentação

Aprovação 
da Política 
de Remunerações

II.1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, 
de 19 de junho, no que se refere à remuneração dos membros dos 
órgãos de Administração e de Fiscalização, a Política de Remuneração 
deve ser aprovada por uma Comissão de Remuneração ou, no caso 
de a sua existência não ser exequível ou apropriada face à dimensão, 
natureza e complexidade da instituição em causa, pela Assembleia 
Geral ou pelo Conselho Geral e de Supervisão, consoante aplicável.

Adotada A Política de 
Remuneração é aprovada 
pela Assembleia Geral.  
Uma vez que não existe 
uma Comissão de 
Remunerações na Ageas.

II.2. No que se refere à remuneração dos restantes Colaboradores 
abrangidos pela Circular, a Política de Remuneração deve ser aprovada 
pelo órgão de Administração.

Adotada

II.3. Na definição da Política de Remuneração devem participar pessoas 
com independência funcional e capacidade técnica adequada, 
incluindo pessoas que integrem as unidades de estrutura responsáveis 
pelas funções-chave e, sempre que necessário, de Recursos Humanos, 
assim como peritos externos, de forma a evitar conflitos de interesses 
e a permitir a formação de um juízo de valor independente sobre a 
adequação da Política de Remuneração, incluindo os seus efeitos sobre 
a gestão de riscos e de capital da instituição.

Adotada

II.4. A Política de Remuneração deve ser transparente e acessível a 
todos os Colaboradores da instituição. A Política de Remuneração 
deve ainda ser objeto de revisão periódica e estar formalizada em 
documento(s) autónomo(s), devidamente atualizado(s), com indicação 
da data das alterações introduzidas e respetiva justificação, devendo 
ser mantido um arquivo das versões anteriores.

Parcialmente 
Adotada

A política apesar de 
transparente não está 
acessível a todos os 
Colaboradores. A versão 
atualizada da política 
apenas foi disponibilizada 
no Relatório e Contas que 
se encontra publicado 
no site da Companhia. 
Foi feita uma revisão 
da política em 2018, 
mantendo o arquivo 
histórico, das alterações 
feitas à mesma.

II.5. O processo de avaliação, incluindo os critérios utilizados para 
determinar a remuneração variável, deve ser comunicado aos 
Colaboradores, previamente ao período de tempo abrangido pelo 
processo de avaliação.

Adotada Sem prejuízo do ponto 
anterior, os critérios 
da avaliação foram 
divulgados e são 
conhecidos por toda a 
estrutura colaborativa da 
instituição.
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Categoria Recomendação
Adotada /  
Não Adotada Fundamentação

Comissão 
de Remunerações

III.1. A Comissão de Remuneração, caso exista, deve efetuar 
uma revisão, com uma periodicidade mínima anual, da Política de 
Remuneração da instituição e da sua implementação, em particular, 
no que se refere à remuneração dos membros executivos do órgão 
de Administração, incluindo a respetiva remuneração com base em 
ações ou opções, de forma a permitir a formulação de um juízo de 
valor fundamentado e independente sobre a adequação da Política 
de Remuneração, à luz das recomendações da presente Circular, em 
especial sobre o respetivo efeito na gestão de riscos e de capital da 
instituição.

Não Adotada Não aplicável.

III.2. Os membros da Comissão de Remuneração devem ser 
independentes relativamente aos membros do órgão de Administração 
e cumprir com requisitos de idoneidade e qualificação profissional 
adequados ao exercício das suas funções, em particular possuir 
conhecimentos e/ou experiência profissional em matéria de Política de 
Remuneração.

Não Adotada Não aplicável.

III.3. No caso de a Comissão de Remuneração recorrer, no exercício 
das suas funções, à prestação de serviços externos em matéria de 
remunerações, não deve contratar pessoa singular ou coletiva que 
preste ou tenha prestado, nos três anos anteriores, serviços a qualquer 
estrutura na dependência do órgão de Administração, ao próprio 
órgão de Administração ou que tenha relação atual com consultora da 
instituição, sendo esta recomendação igualmente aplicável a qualquer 
pessoa singular ou coletiva que com aqueles se encontre relacionada 
por contrato de trabalho ou prestação de serviços.

Não Adotada Não aplicável.

III.4. A Comissão de Remuneração deve informar anualmente os 
Acionistas sobre o exercício das suas funções e deve estar presente 
nas Assembleias Gerais em que a Política de Remuneração conste da 
ordem de trabalhos.

Não Adotada Não aplicável.

III.5. A Comissão de Remuneração deve reunir-se com uma 
periodicidade mínima anual, devendo elaborar atas de todas as 
reuniões que realize.

Não Adotada Não aplicável.

Remuneração 
dos membros 
executivos 
do órgão 
de Administração

IV.1. A remuneração dos Administradores que exerçam funções 
executivas deve integrar uma componente variável, cuja determinação 
dependa de uma avaliação do desempenho, realizada pelos órgãos 
competentes da instituição, de acordo com critérios mensuráveis 
predeterminados, incluindo critérios não financeiros, que considere, 
para além do desempenho individual, o real crescimento da instituição 
e a riqueza efetivamente criada para os Acionistas, a proteção dos 
interesses dos tomadores de seguros, segurados, participantes, 
beneficiários e contribuintes, a sua sustentabilidade a longo prazo e os 
riscos assumidos, bem como o cumprimento das regras aplicáveis à 
atividade da instituição.

Adotada

IV2. As componentes fixa e variável da remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas. A componente fixa deve representar 
uma proporção suficientemente elevada da remuneração total, a fim 
de permitir a aplicação de uma política plenamente flexível sobre a 
componente variável da remuneração, incluindo a possibilidade de não 
pagamento de qualquer componente variável da remuneração.

A componente variável deve estar sujeita a um limite máximo.

Adotada

IV.3. Uma parte substancial da componente variável da remuneração 
deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos pela instituição e 
cuja valorização dependa do desempenho de médio e longo prazos da 
instituição. Esses instrumentos financeiros devem estar sujeitos a uma 
política de retenção adequada destinada a alinhar os incentivos pelos 
interesses a longo prazo da instituição e ser, quando não cotados em 
bolsa, avaliados, para o efeito, pelo seu justo valor.

Parcialmente 
Adoptada

Está prevista a atribuição 
de performance shares 
a título de long term 
incentives. No entanto, 
as ações dizem respeito 
ao Grupo Ageas e não às 
entidades locais.

IV.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida 
por um período não inferior a três anos e o seu pagamento deve ficar 
dependente da continuação do desempenho positivo da instituição ao 
longo desse período.

Adotada
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Categoria Recomendação
Adotada /  
Não Adotada Fundamentação

Remuneração 
dos membros 
executivos 
do órgão 
de Administração

(Cont.)

IV.5. A parte da componente variável sujeita a diferimento deve 
ser determinada em função crescente do seu peso relativo face à 
componente fixa da remuneração.

Adotada

IV.6. Os membros do órgão de Administração não devem celebrar 
contratos, quer com a instituição, quer com terceiros, que tenham por 
efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes 
for fixada pela instituição.

Adotada

IV.7. Até ao termo do seu mandato, devem os membros executivos do 
órgão de Administração manter as ações da instituição a que tenham 
acedido por força de esquemas de remuneração variável, até ao 
limite de duas vezes o valor da remuneração total anual, com exceção 
daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento de 
impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.

Não Adotada Não aplicável, tendo em 
conta que a atribuição 
de performance shares 
é determinada por regras 
do Grupo Ageas.

IV.8. Quando a remuneração variável compreender a atribuição de 
opções, o início do período de exercício deve ser diferido por um prazo 
não inferior a três anos.

Não Adotada Não aplicável, uma vez 
que a atribuição de 
performance shares é 
determinada pelas regras 
do Grupo Ageas.

IV.9. Após o exercício referido no ponto anterior, os membros executivos 
do órgão de Administração devem conservar um certo número de 
ações, até ao fim do seu mandato, sujeito à necessidade de financiar 
quaisquer custos relacionados com a aquisição de ações, sendo que o 
número de ações a conservar deve ser fixado.

Não Adotada Não aplicável, tendo em 
conta que a atribuição 
de performance shares é 
determinada pelas regras 
do Grupo Ageas.

Remuneração 
dos membros 
não executivos 
do órgão 
de Administração

IV.10. A remuneração dos membros não executivos do órgão de 
Administração não deve incluir nenhuma componente cujo valor 
dependa do desempenho ou do valor da instituição.

Adotada

Indemnizações 
em caso 
de destituição de 
membros do órgão 
de Administração

IV.11. Devem ser estabelecidos os instrumentos jurídicos adequados 
para que a compensação estabelecida para qualquer forma de 
destituição sem justa causa de um membro do órgão de Administração 
não seja paga se a destituição ou cessação por acordo resultar de um 
inadequado desempenho do membro do órgão de Administração.

Adotada

Relação entre 
a remuneração 
fixa 
e a remuneração 
variável dos 
Colaboradores

V.1. Se a remuneração dos Colaboradores da instituição incluir uma 
componente variável, esta deve ser adequadamente equilibrada face 
à componente fixa da remuneração, atendendo, designadamente, ao 
desempenho, às responsabilidades e às funções de cada Colaborador, 
bem como à atividade exercida pela instituição.

A componente fixa deve representar uma proporção suficientemente 
elevada da remuneração total, a fim de permitir a aplicação de 
uma política plenamente flexível sobre a componente variável da 
remuneração, incluindo a possibilidade de não pagamento de qualquer 
componente variável da remuneração. A componente variável deve 
estar sujeita a um limite máximo.

Adotada

V.2. Uma parte substancial da componente variável da remuneração 
deve ser paga em instrumentos financeiros emitidos pela instituição e 
cuja valorização dependa do desempenho de médio e longo prazo da 
instituição. Esses instrumentos financeiros devem estar sujeitos a uma 
política de retenção adequada destinada a alinhar os incentivos pelos 
interesses a longo prazo da instituição e ser, quando não cotados em 
bolsa, avaliados, para o efeito, pelo seu justo valor.

Parcialmente 
Adotada

Está prevista a atribuição 
de performance shares 
a título de long term 
incentives. No entanto, 
as ações dizem respeito 
ao Grupo Ageas e não às 
entidades locais.
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Categoria Recomendação
Adotada /  
Não Adotada Fundamentação

Critérios 
de atribuição 
da remuneração 
variável 
a Colaboradores

V.3. A avaliação de desempenho deve atender não apenas ao 
desempenho individual mas também ao desempenho coletivo da 
unidade de estrutura onde o Colaborador se integra e da própria 
instituição, devendo incluir critérios não financeiros relevantes, como 
o respeito pelas regras e procedimentos aplicáveis à atividade 
desenvolvida, designadamente as regras de controlo interno e 
as relativas às relações com tomadores de seguros, segurados, 
participantes, beneficiários e contribuintes, de modo a promover a 
sustentabilidade da instituição e a criação de valor a longo prazo.

Adotada

V.4. Os critérios de atribuição da remuneração variável em função do 
desempenho devem ser predeterminados e mensuráveis, devendo 
ter por referência um quadro plurianual, de três a cinco anos, a fim de 
assegurar que o processo de avaliação se baseia num desempenho de 
longo prazo.

Adotada Considerando 
designadamente o plano 
estratégico da empresa.

V.5. A remuneração variável, incluindo a parte diferida dessa 
remuneração, só deve ser paga ou constituir um direito adquirido se 
for sustentável à luz da situação financeira da instituição no seu todo 
e se se justificar à luz do desempenho do Colaborador em causa e 
da unidade de estrutura onde este se integra. O total da remuneração 
variável deve, de um modo geral, ser fortemente reduzido em caso de 
regressão do desempenho ou desempenho negativo da instituição.

Adotada

Diferimento 
da remuneração 
variável 
de Colaboradores

V.6. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida 
por um período não inferior a três anos e o seu pagamento deve ficar 
dependente de critérios de desempenho futuro, medidos com base 
em critérios ajustados ao risco, que atendam aos riscos associados à 
atividade da qual resulta a sua atribuição.

Não Adotada Considerando o peso 
dos valores máximos 
considerados para a 
remuneração variável e 
os níveis de tolerância 
ao risco definidos, não é 
considerado necessário/
justificativo proceder ao 
diferimento de uma parte 
da componente variável.

V.7. A parte da remuneração variável sujeita a diferimento nos termos 
do número anterior deve ser determinada em função crescente do 
seu peso relativo face à componente fixa da remuneração, devendo a 
percentagem diferida aumentar significativamente em função do nível 
hierárquico ou responsabilidade do Colaborador.

Não Adotada Não aplicável face 
ao disposto no ponto 
anterior. 

Remuneração dos 
Colaboradores 
que exerçam 
funções-chave

V.8. Os Colaboradores envolvidos na realização das tarefas associadas 
às funções-chave devem ser remunerados em função da prossecução 
dos objetivos associados às respetivas funções, independentemente 
do desempenho das áreas sob o seu controlo, devendo a remuneração 
proporcionar uma recompensa adequada à relevância do exercício das 
suas funções.

Parcialmente 
Adotada

Nestas funções está 
previsto o desempenho 
do departamento e da 
entidade.

V.9. Em particular, a função atuarial e o atuário responsável devem ser 
remunerados de forma consentânea com o seu papel na instituição e 
não em relação ao desempenho desta.

Parcialmente 
Adotada

Nestas funções está 
previsto o desempenho 
do departamento e da 
entidade.

Avaliação 
da Política 
de Remuneração

VI.1. A Política de Remuneração deve ser submetida a uma avaliação 
interna independente, com uma periodicidade mínima anual, executada 
pelas funções-chave da instituição, em articulação entre si.

Adotada Encontra-se prevista  
na Política.

VI.2. A avaliação prevista no número anterior deve incluir, 
designadamente, uma análise da Política de Remuneração da 
instituição e da sua implementação, à luz das recomendações da 
presente Circular, em especial sobre o respetivo efeito na gestão de 
riscos e de capital da instituição.

Adotada Encontra-se prevista  
na Política.

VI.3. As funções-chave devem apresentar ao órgão de Administração e 
à Assembleia Geral ou, caso exista, à Comissão de Remuneração, um 
relatório com os resultados da análise a que se refere o número VI.1., 
que, designadamente, identifique as medidas necessárias para corrigir 
eventuais insuficiências à luz das presentes recomendações.

Adotada Encontra-se prevista  
na Política.
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Processo de Decisão Empresarial
No quadro do processo de decisão empresarial existem vários corpos sociais, comissões específicas e unidades orgânicas 
que coadjuvam a Administração, designadamente os seus membros executivos, no exercício das suas funções, assegurando 
a segregação entre as áreas de negócio e as áreas de operações.

Gestão de Risco

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

Compliance Officer

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

Auditoria Interna

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

Função Atuarial

No âmbito do Grupo Ageas Portugal encontra-se implementada uma função atuarial eficaz, que tem as competências previstas 
no Regime Jurídico da Atividade Seguradora designadamente consistindo em i) coordenar o cálculo das provisões técnicas; 
ii) assegurar a adequação das metodologias, modelos de base e pressupostos utilizados no cálculo das provisões técnicas; 
iii) avaliar a suficiência e qualidade dos dados utilizados no cálculo das provisões técnicas; iv) comparar o montante da melhor 
estimativa das provisões técnicas com os valores efetivamente observados; v) informar o órgão de Administração sobre o grau 
de fiabilidade e adequação do cálculo das provisões técnicas; vi) emitir parecer sobre a política global de subscrição; vii) emitir 
parecer sobre a adequação dos acordos de resseguro, e; viii) contribuir para a aplicação efetiva do sistema de gestão de 
riscos, em especial no que diz respeito à modelização do risco em que se baseia o cálculo do requisito de capital de solvência 
e do requisito de capital mínimo, bem como à autoavaliação do risco e da solvência. 

O Grupo Ageas Portugal cumpre ainda o imperativo legal quanto às pessoas que exercem a função atuarial, na medida em que 
são devidamente ponderados os seus conhecimentos de matemática atuarial e financeira considerando a natureza, dimensão 
e complexidade dos riscos inerentes à atividade e ainda a sua experiência relativamente às normas aplicáveis. 

Atuário Responsável

No âmbito do Grupo Ageas Portugal é ainda assegurada a nomeação de um atuário responsável, para efeitos de certificação, 
entendendo-se por tal a emissão de uma opinião de índole atuarial, independente face a funções operacionais, em especial 
face à função atuarial, sobre a adequação às disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis do cálculo das provisões 
técnicas, dos montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de entidades com objeto específico de titularização de 
riscos de seguros e das componentes do requisito de capital de solvência relacionadas com esses itens. 

Nos termos legais, competirá ao atuário responsável apresentar ao órgão de Administração o relatório de certificação, devendo 
incluir a formulação de recomendações para a eventual melhoria da adequação referida no número anterior e, sempre que 
detete situações de incumprimento ou inexatidão materialmente relevantes, propor àquele órgão medidas que permitam 
regularizar tais situações, devendo o atuário responsável ser informado das medidas adotadas na sequência da sua proposta. 



MÉDIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS DE SAÚDE, S.A. RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 43

Esta função está sujeita à prévia autorização da ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), devendo 
ser cumpridos os requisitos quanto à adequação dos sujeitos, quer quanto à sua formação e experiência profissional, mas 
ainda quanto à sua capacidade, destacando-se as situações de incompatibilidade ou conflito de interesses aplicáveis.

Regras de Conduta
Independentemente do quadro legal e regulamentar aplicável às sociedades comerciais em geral e às empresas de seguros 
em particular, na Médis vigora um Código Deontológico, que incorpora regras de funcionamento próprias e do comportamento 
individual de cada um dos Colaboradores e dos membros de órgãos estatutários, no exercício das respetivas funções, sistema-
tizando os princípios e as regras a observar nas práticas da atividade seguradora, nomeadamente no que respeita às matérias 
de conflito de interesses, sigilo e incompatibilidades. 

Composição dos Órgãos Sociais
Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Maria Inês Gamboa de Carvalho Martins Rodrigues Gonzalez Pereira 
Vice-Presidente: Ana Margarida Sousa Simão 
Secretário: Maria Rita Modesto Gonçalves Saias

Conselho de Administração
Presidente: Filip André Lodewijk Coremans
Vice-Presidente: Christophe Alexandre Henri Boizard 
Vogal: Richard David Jackson
Vogal (Executivo): Stefan Georges Leon Braekeveldt
Vogal (Executivo): Christophe Ghislain F. Vandeweghe
Vogal (Executivo): Eduardo Manuel Carmona e Silva Consiglieri Pedroso
Vogal (Executivo): Nelson Ricardo Bessa Machado
Vogal (Executivo): José António Soares Augusto Gomes
Vogal (Executivo): Pedro Miguel da Conceição Silva Duarte António
Vogal (Executivo): Sjoerd Smeets

Conselho Fiscal

Presidente: João Albino Cordeiro Augusto
Vogal: Maria Rosa Almas Rodrigues
Vogal: José Carlos Carvalho Brites
Suplente: Miguel Luís Cortês Pinto de Melo

Revisor Oficial de Contas

Efetivo PricewaterhouseCoopers & Associados (SROC)
 Representado por: Carlos Manuel Sim Sim Maia 
Suplente  Carlos José Figueiredo Rodrigues

Conselho de Auditoria

Presidente: Christophe Alexandre Henri Boizard
Vogal:  Filip André Lodewijk Coremans
Vogal: Richard David Jackson
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7. CONSIDERAÇÕES  
FINAIS
Nos termos do n.º 1 do artigo 210.º do Código Contributivo, declara-se que não se registam quaisquer dívidas vencidas a favor 
da Segurança Social.

Tendo sido o ano de 2020 um ano significativamente atípico, marcado pela pandemia da Covid-19, o Conselho de Administração 
não poderia deixar de expressar os seus agradecimentos a todos os que contribuíram para a continuação e para o crescimento 
do negócio, em especial a todos os seus Colaboradores, pela sua dedicação e capacidade de adaptação e resposta aos novos 
desafios.
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8. PUBLICAÇÕES 
OBRIGATÓRIAS 
Percentagem de Participação Social
Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A. – 100%

Posição Acionista e Obrigacionista dos Membros dos Órgãos Sociais

Acionistas/Obrigacionistas Título Nº de Títulos  
 à Data de:

Transações em 2020

31/12/20 31/12/19 Adquiridas/ 
Atribuídas

Adquirida após 
vesting

Alienadas Preço 
Unitário €

Data

Filip André Lodewijk Coremans Ações Ageas 8.542 8.542

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

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

Ageas LTI - Incentive 2018 (Exp. 2022) 4.805 4.805

Ageas LTI - Incentive 2019 (Exp. 2023) 6.783 -

Christophe Alexandre Henri Boizard Ações Ageas 21.589 21.589

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

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

Ageas LTI - Incentive 2018 (Exp. 2022) 4.805 4.805

Ageas LTI - Incentive 2019 (Exp. 2023) 6.783 -

Stefan Georges Leon Braekeveldt Ações Ageas 3.316 7.083 3.767 40.8697 13-May-20

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

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

Ageas LTI - Incentive 2018 (Exp. 2022) 3.137 3.137

Ageas LTI - Incentive 2019 (Exp. 2023) 4.196 -

Anne Van den Bergh* Ações Ageas 550 550

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

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 0 180 360 360 40.8697 1-Apr-20

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

Ageas Performance Share Units 2019 (Exp. 2022) 140 140

Ageas Performance Share Units 2019 (Exp. 2023) - -

Christophe Ghislain F. Vandeweghe Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) - 180 360 360 40.8697 1-Apr-20

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

Ageas Performance Share Units 2019 (Exp. 2022) 280 280

Ageas Performance Share Units 2020 (Exp. 2023) 320 -

Sjoerd Smeets Ações Ageas 144 144

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 0 180 360 360 40.8697 1-Apr-20

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

Ageas Performance Share Units 2019 (Exp. 2022) 140 140

Ageas Performance Share Units 2020 (Exp. 2023) 160 -

Eduardo Manuel Carmona e Silva 
Consiglieri Pedroso

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 0 720 1.440 1.440 40.8697 1-Apr-20

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

Ageas Performance Share Units 2019 (Exp. 2022) 560 560

Ageas Performance Share Units 2020 (Exp. 2023) 740 -

José António Soares Augusto  
Gomes

Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 0 720 1.440 1.440 40.8697 1-Apr-20

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

Ageas Performance Share Units 2019 (Exp. 2022) 560 560

Ageas Performance Share Units 2020 (Exp. 2023) 740 -
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Nelson Ricardo Bessa Machado Ageas Performance Share Units 2017 (Exp. 2020) 0 720 1.440 1.440 40.8697 1-Apr-20

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

Ageas Performance Share Units 2019 (Exp. 2022) 560 560

Ageas Performance Share Units 2020 (Exp. 2023) 740 -

Maria Rosa Almas Rodrigues Ações BCP 6.000

* Administradora cessou funções a 22/04/2020

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Filip André Lodewijk Coremans
Christophe Alexandre Henri Boizard
Richard David Jackson
Stefan Georges Leon Braekeveldt
Christophe Ghislain F. Vandeweghe
Eduardo Manuel Carmona E Silva Consiglieri Pedroso
Nelson Ricardo Bessa Machado
José António Soares Augusto Gomes
Pedro Miguel Da Conceição Silva Duarte António
Sjoerd Smeets



RELATÓRIO  
DE GESTÃO
2020
MÉDIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS DE SAÚDE, S.A.
Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo.
Pessoa coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória  
do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 12.000.000,00 euros.


