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A Ageas é um Grupo internacional de seguros cotado em bolsa, com um 

legado que perdura há quase 200 anos. Oferecemos produtos de seguros de 

Vida e Não Vida a Clientes Comerciais e do sector de Retalho, 

desenvolvendo também atividades de resseguro. Os nossos Clientes estão 

no centro da nossa atividade, pelo que os nossos produtos e serviços são 

concebidos para antecipar, gerir e cobrir os seus riscos através de uma 

vasta gama de soluções concebidas para as suas necessidades atuais e 

futuras. 

Todos os dias, mais de 40 000 Colaboradores qualificados e empenhados 

estão ao serviço de quase 45 milhões de Clientes. O nosso Grupo conta, na 

sua base, com um conjunto de valores fundamentais – Care (Cuidar), Dare 

(Atrever), Deliver (Concretizar) e Share (Partilhar) - que representam quem 

somos e como trabalhamos. 

Enquanto “Supporter of your life”, procuramos criar valor social e económico 

para os nossos Clientes, Colaboradores, Parceiros, Investidores e 

Sociedade em geral. 

Em 2021, a Ageas declarou uma produção anual de aproximadamente 40 

mil milhões de euros (a 100 %). A Ageas está cotada na bolsa de valores 

Euronext de Bruxelas e incluída no índice BEL20. 

Somos uma das maiores companhias de seguros da Europa, para além 

de termos também uma relevante representação na Ásia. No total, a 

Ageas está presente em 14 países (Bélgica, Reino Unido, França, 

Portugal, Turquia, China, Malásia, Índia, Tailândia, Vietname, Laos, 

Camboja, Singapura e Filipinas) através de uma combinação de 

subsidiárias detidas a 100 % e parcerias de longo prazo com instituições 

financeiras sólidas e principais mediadores de seguros. A Ageas está 

posicionada entre os líderes de mercado nos países em que exerce 

atividade. 
Presença ativa em 14 
países na Europa e Ásia 

Reino Unido 
Joint ventures no Laos, Camboja e Singapura 

Bélgica 

França 

Portugal 
Turquia 

China 

Vietname 

Filipinas 
Índia 

Tailândia 

Malásia 
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A 
Relatório do Conselho 

de Administração 

O Relatório e Contas de 2021 da Ageas inclui o Relatório do 

Conselho de Administração da Ageas, elaborado de acordo 

com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis na 

Bélgica (nos termos dos artigos 3:6 e 3:32 do Código das 

Sociedades e Associações Comerciais belga), e as 

Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas de 2021, 

com valores comparativos de 2020, elaboradas de acordo com 

as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) 

adotadas pela União Europeia, bem como as Demonstrações 

Financeiras da Ageas SA/NV. 

Os relatórios de divulgação não financeira foram elaborados 

de acordo com a diretiva da UE sobre informação não 

financeira, o regulamento europeu de taxonomia, a 

legislação nacional e recomendações regulamentares 

relacionadas com os ESG, tais como as orientações da 

Euronext sobre os relatórios dos ESG emitidos em janeiro 

de 2020. As informações e dados do Relatório e Contas são 

elaborados de acordo com as Normas GRI: Atividade 

Principal. 

Todos os montantes nas tabelas do presente Relatório e 

Contas são expressos em milhões de euros, salvo 

indicação em contrário. 

1 As Normas GRI representam as boas práticas globais para relatar publicamente 
uma série de impactos económicos, ambientais e sociais. Os relatórios de 
sustentabilidade com base nas Normas fornecem informações sobre as 
contribuições positivas ou negativas de uma organização para o 
desenvolvimento sustentável. A opção Core [Essencial] implica que, pelo menos, 
um indicador de cada tópico material é incluído no Relatório e Contas. 
Informações detalhadas podem ser encontradas nas Normas GRI, secção H. 
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Mensagem do CEO e 
do Presidente 

O CEO, Hans De Cuyper, e o Presidente, 
Bart De Smet, fazem uma retrospetiva sobre 
o ano passado na Ageas e apresentam 
alguns dos projetos em fase de preparação 
para os próximos anos. 

A sustentabilidade no centro Estimado Stakeholder, 

2021 foi o ano em que concluímos a fase final do nosso plano 

Connect21 e projetámos o próximo capítulo da história da Ageas. 

Refletimos sobre as tendências que se avizinham e focámo-nos nas 

oportunidades de crescimento sustentável a longo prazo. Convertemos isto 

no novo plano, o Impact24, o qual nos permitirá avançar nos próximos 3 

anos e posteriormente. Um plano é sempre criado dentro de um contexto 

global... e o mundo não parou nos últimos 12 meses. Avançou mais 

depressa do que nunca. 

Enquanto seguradora, temos um compromisso para com os nossos 

Stakeholders no sentido de manter um negócio sustentável, concebido 

para durar. Também temos o dever de responsabilidade para com as 

gerações futuras, no sentido de atuar já nos desafios sociais globais. 

O exercício estratégico que realizámos no ano passado permitiu-nos 

converter isto num plano prático com metas ambiciosas. 

A sustentabilidade foi integrada em todos os aspetos da nossa nova 

estratégia, o Impact24. Queremos ser um lugar diversificado, inclusivo e 

ótimo para Crescer para todos os nossos colaboradores. Estamos a 

alargar a nossa oferta de produtos sustentáveis, os quais possam auxiliar os 

nossos Clientes na transição para um mundo mais sustentável. Assumimos 

um compromisso de passarmos a ser neutros em emissões de gases com 

efeito de estufa nas nossas próprias operações, bem como de investir até 

10 mil milhões de euros até 2024 em iniciativas ESG. 

Novos desafios, mas também novas esperanças 

Se 2020 foi o “ano da Covid”, então 2021 deveria ter sido o “ano em que 

o mundo voltou a uma nova normalidade”. Durante algum tempo parecia que 

iria voltar, mas, como se constatou, as variantes da Covid tinham vindo para 

ficar. A economia global começou a recuperar mais rapidamente e com mais 

força do que o esperado, mas a um ritmo diferente de mercado para 

mercado. Assim que o comércio mundial saiu da hibernação, a inflação 

começou a aumentar. 

Na altura em que assumimos este 

compromisso já tínhamos investido 6 

mil milhões de euros. Temos o prazer 

de informar que já atingimos a meta 

de 10 mil milhões de euros muito 

antes do previsto. Continuaremos a 

elevar a fasquia e a aumentar os 

nossos investimentos em habitação 

social, lares de idosos, energias 

renováveis e infraestruturas. O nosso 

elevado foco na sustentabilidade 

também se reflete na melhoria 

Enquanto seguradora, 
temos um 
compromisso para 
com os nossos 
Stakeholders 
no sentido de manter 
um negócio 
sustentável, 
concebido para 
durar. 

A Covid atuou como um catalisador para alargar a desigualdade social, 

causando disparidades significativas nos rendimentos, saúde e educação. 

Enquanto seguradora, cada um destes fatores necessita de toda a nossa 

atenção. Apoiar os nossos Stakeholders, protegendo-os hoje e 

preparando-os para o mundo de amanhã, tem vindo a ser a nossa 

razão de ser há quase dois séculos, o que se torna ainda mais 

tangível na atualidade. 

constante de cinco das seis classificações ESG nas quais nos envolvemos 

ativamente. 

2021 também foi o ano em que a emergência das alterações climáticas 

atingiu novos patamares, pelo facto de já não ter sido necessário aprofundar 

a ambição de um aumento máximo de 1,5 °C das temperaturas. Enquanto 

mais de 190 nações se reuniam em Glasgow para a COP 26, visando 

reafirmar o seu compromisso de manter este limiar crítico, o mundo recebeu 

um alerta para a aceleração de medidas. Por sermos grandes Investidores, e 

dada a nossa proximidade com uma vasta base de Clientes, a Ageas tem 

um papel significativo a desempenhar para colmatar a lacuna de 

informação e estimular os Clientes na transição para um mundo mais 

sustentável. 

Na Ageas, fazemos com que, ano após ano, a nossa pegada 

ecológica seja menor e a nossa contribuição para a Sociedade seja 

maior. Assim, em 2021, elevámos a fasquia: iremos desafiar e apoiar as 

empresas em que investimos, bem como estimular os Clientes que 

apreciam os nossos produtos, para que, juntos, possamos causar um 

impacto rumo a um mundo mais sustentável. 

Neste relatório poderá encontrar uma grande variedade de iniciativas 

globais e locais que dão resposta às necessidades em mudança dos 

Clientes e da Sociedade, desde saúde ao envelhecimento, mobilidade e 

muito mais. 

Este ano sentimos em pleno os efeitos das alterações climáticas, dado que 

inundações em grande escala devastaram e destruíram as casas de muitos 

dos nossos Clientes na Bélgica e no Reino Unido. Lamentamos muito por 

quem perdeu familiares e amigos. Graças ao extraordinário apoio dos nossos 

Colaboradores, agentes, corretores e Parceiros, fizemos tudo o que pudemos 

para prestar o serviço e assistência de que os nossos Clientes necessitavam 

neste momento tão crítico. 
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MENSAGEM DO CEO E PRESIDENTE 

Um desempenho robusto que comprova a nossa resiliência 

Ao refletirmos no nosso desempenho de 2021, fazemo-lo com 

orgulho, tanto em termos do que foi alcançado, como também da forma 

como o fizemos. Os nossos sucessos a nível local são um verdadeiro 

testemunho de como a história da Ageas é posta em prática em todo o 

mundo. 

O Grupo apresentou sólidos resultados financeiros, obtendo um 

resultado líquido, excluindo o impacto do RPN(i), de 945 milhões de 

euros, que figura no topo da lista das nossas diretrizes, um rácio da 

Solvência II (197%) acima do objetivo e um dividendo de 2,75 euros, 

correspondente a um rácio de pagamento de 52%, estando em linha com o 

objetivo do Connect21. A Ageas também registou um sólido desempenho 

comercial tanto na Europa como na Ásia, com um acentuado crescimento 

em produção nos ramos de Unit-Linked e Não Vida. 

As devastadoras inundações ocorridas no verão na Bélgica e no Reino 

Unido conduziram a um nível de participações de sinistros muito acima do 

que alguma vez tínhamos experienciado devido a um único fenómeno 

natural. Porém, os sólidos resultados de todos os nossos negócios 

ajudaram a compensar esta situação, demonstrando a resiliência do 

nosso Grupo graças à nossa distribuição geográfica e à nossa carteira 

diversificada nos ramos Vida, Não Vida e Resseguro. 

Paralelamente, a nossa atividade, especialmente o ramo Vida, continuou a 

ser desafiada pelo ambiente de taxas de juro baixas, o qual também 

afetou o mercado chinês este ano. Contudo, graças à nossa capacidade 

de alinhar rapidamente a nossa gestão de ativos com a evolução das 

taxas de juro e também graças ao sólido balanço da Taiping Life, os 

resultados permaneceram fortes e resilientes, salientando o valor dos 

mercados em crescimento na Ásia. A aquisição de uma participação na 

Taiping Reinsurance proporcionou um elemento adicional de 

diversificação, o que tem um impacto positivo na nossa produção do ramo 

Não Vida na Ásia. 

Com a aquisição da Aviva SA, alargámos a nossa parceria no mercado 

turco em rápido crescimento. A Seguradora do ramo Vida e Prestadora de 

Pensões Privadas passou a designar-se “AgeSA” e já está a contribuir 

positivamente, no seu primeiro ano, para os nossos resultados do 

ramo Vida na Europa. 

Na Ageas, fazemos com que, ano após ano, a 
nossa pegada ecológica seja menor e a nossa 

contribuição para a Sociedade seja maior. 
Assim, em 2021, elevámos a fasquia: iremos 

desafiar e apoiar as empresas em que 

investimos, bem como estimular os Clientes que 
apreciam os nossos produtos, para que, juntos, 

possamos causar um impacto rumo a um mundo 
mais sustentável. 

Hans De Cuyper, 
CEO da Ageas 

Com este excelente desempenho, cumprimos plenamente todos os 

objetivos financeiros estabelecidos no plano Connect21. Tanto as 

nossas entidades europeias como asiáticas contribuíram para o 

crescimento da produção e do resultado líquido ao longo do 

período de 3 anos. Atualmente, a Ásia contribui para cerca de 46% do 

rendimento bruto (parte da Ageas) e 38% do resultado líquido dos 

Seguros. Isto demonstra o valor dos nossos mercados em crescimento, 

apoiado pelo nosso modelo de parceria exclusivo. A autonomia local 

permite que as nossas empresas operacionais e Joint Ventures sejam 

ágeis no seu mercado local. 

Uma vez mais, a resiliência do Grupo tem sido fundamental, e o nosso 

negócio devidamente diversificado e equilibrado tem contribuído para que 

tal aconteça. Contudo, num período de confinamentos e isolamento, a 

resiliência também se deve às pessoas. Estas fazem a diferença e nós 

contamos com as melhores. 
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A resiliência do Grupo tem sido fundamental, e 
o nosso negócio devidamente diversificado e 

equilibrado tem contribuído para que tal 

aconteça. Porém, a resiliência também se deve 
às pessoas. Estas fazem a diferença e nós 

contamos com as melhores. 

Bart De Smet, 
Presidente Ageas 

Em movimento em prol dos nossos Colaboradores O futuro resume-se a causar Impacto 

Sabemos que os nossos Colaboradores também sentem o impacto dos 

eventos a que assistimos ao longo do ano passado, pelo que os apoiamos 

de todas as formas possíveis. Mas queremos ir mais além. Queremos ser 

considerados como um Excelente Lugar para Crescer pelos nossos 

40.000 Colaboradores, entre outros aspetos, incentivar a colaboração com 

base na confiança, oferecer oportunidades de aprendizagem e carreira para 

preparar os nossos trabalhadores para o futuro, melhorar a qualidade do 

trabalho em prol dos nossos Colaboradores, assim como o seu percurso na 

companhia, e estimular a diversidade e a inclusão. Orgulhamo-nos de ter 

recebido as certificações de Top Employer [empregador de topo] na Bélgica 

e no Reino Unido no início do ano, o que reflete os nossos esforços 

contínuos para sermos um empregador inspirador em todos os nossos 

mercados. 

O Connect21 oferece-nos um sólido ponto de partida para os próximos 

anos. Ao desenvolver o Impact24, concentramo-nos nas nossas 

escolhas estratégicas e investimentos a longo prazo, não apenas 

para os próximos três anos. Com a este plano, iremos reforçar e 

promover o crescimento da nossa atividade principal, ao desbloquear todo 

o potencial existente. Iremos procurar novas oportunidades de 

crescimento para preparar a nossa atividade para o futuro. Iremos 

estabelecer prioridades nas oportunidades de F&A que nos permitam 

reforçar as nossas posições de liderança nos mercados existentes. E 

iremos certificar-nos de que a sustentabilidade está no centro de tudo o 

que fazemos. 

O impacto que causarmos deverá continuar muito além de 2024. O mundo 

está a transformar-se mais rapidamente do que nunca. A nossa função é 

evoluir no mesmo sentido, e assim faremos. A criação de um ambiente de escritório inspirador, que facilite formas 

de trabalho híbridas e a colaboração é outro passo importante para 

alcançar esta ambição. Iremos mudar a nossa sede na Bélgica para um 

escritório totalmente sustentável no edifício Manhattan, em Bruxelas. Nas 

instalações da sede da filial AG, em Bruxelas, criámos um novo campus de 

formação, ao passo que as nossas equipas portuguesas se estão a mudar 

para novos edifícios de escritórios em Lisboa e no Porto. Todos estes 

edifícios foram concebidos como ambientes de trabalho sustentáveis de 

última geração, onde os nossos Colaboradores se podem interrelacionar e 

criar de forma conjunta. 

Este é o momento perfeito para agradecer aos nossos Colaboradores e 

aos nossos Parceiros pela sua contribuição. Obrigado também aos 

nossos Clientes e Investidores pela sua fidelidade à Ageas. 

Aguardamos ansiosamente por um ano de sucesso juntos e, num mundo 

que testemunhou recentemente tanta devastação na Ucrânia, esperamos 

que o futuro traga novamente paz e estabilidade para a humanidade. 

Hans De Cuyper 
(CEO) 

Bart De Smet, 
Presidente 
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PRINCIPAIS NOTAS E DESENVOLVIMENTOS FINANCEIROS 

Principais notas e 
desenvolvimentos financeiros 
e desenvolvimentos 
2.1 
Destaques de 2021 

Mais um ano, mais um conjunto 
de desafios, mas também uma 
série de sucessos notáveis para 
o Grupo Ageas. 
Apresentamos alguns dos 
principais destaques do ano. 

24 de fevereiro 
A Ageas reportou excelentes 
resultados do Grupo apesar da Covid-19 

A Ageas reportou um desempenho sólido e resiliente no sector dos 

Seguros, tanto no ramo Vida como no Não Vida, permitindo ao Grupo 

propor um dividendo bruto em numerário de 2,65 euros por ação. 

20 de abril 
A Moody's confirmou a subida de rating 
para A1 com uma Perspetiva Estável 

A subida de rating refletiu a perceção de melhorias no perfil de crédito 

do Grupo e a resiliência aos choques no crédito. 

A Moody's subiu o rating da Ageas e da AG Insurance para A1. Aspetos 

como a resolução de questões relacionadas com o legado jurídico, 

melhorias nos rendimentos, forte capitalização e redução da alavancagem 

foram todos mencionados, bem como a capacidade do Grupo de manter 

sólidos resultados e capital durante a crise do coronavírus em 2020. 

4 de maio 
A Ageas adquiriu a participação 
de 40% na AvivaSA, na Turquia 

Esta aquisição de 140 milhões de euros reforça a posição da Ageas no 

mercado turco em rápido crescimento. 

A Ageas estabeleceu presença no mercado de Seguros de Vida, em rápido 

crescimento, na Turquia através da nossa nova parceria com a AvivaSA, 

uma companhia de seguros de Vida e pensões cotada na bolsa, que desde 

então passou a denominar-se AgeSA. Através da Aksigorta, a Ageas já está 

presente no ramo Não Vida na Turquia desde 2012. 

5 de maio 
A Ageas concluiu a venda da participação 
na Tesco Underwriting 

A Ageas chegou a acordo para vender a sua participação de 50,1% na 

Tesco Underwriting Ltd. ao Tesco Bank. A joint venture de seguros Não 

Vida entre a Ageas e o Tesco Bank foi formada em 2010 para subscrever 

apólices de seguro automóvel e habitação da marca Tesco Bank. A venda 

permite que a Ageas UK se foque mais na sua atividade principal. 

1 de junho 
A Ageas anunciou os detalhes do novo plano 
estratégico Impact24 

O Impact24 representa o próximo capítulo para a Ageas, com um foco 

claro no crescimento. 

À medida que o Connect21 se aproximava da linha de chegada, a 

Ageas anunciou um novo plano estratégico de 3 anos para o período 

de 2022-24, fazendo escolhas a longo prazo. O Impact24 é uma 

estratégia de crescimento sustentável a longo prazo que se baseia nos 

principais pontos fortes do Grupo e nas oportunidades de crescimento 

emergentes, colocando a sustentabilidade no centro. 
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25 de junho 
A Fitch confirmou a subida para AA- 
com uma Perspetiva Estável 

Esta subida reflete o sólido desempenho financeiro e a força de capital 
sustentados da Ageas. 

20 de julho 
A Ageas lamentou as vítimas das 
inundações na Bélgica 

Neste dia, relembrámos as vítimas do pior desastre natural que atingiu a 
Bélgica nas últimas décadas. 

A Fitch Ratings subiu o rating de Solidez Financeira das Seguradoras (IFS - 
Insurer Financial Strength) da Ageas SA/NV, AG Insurance e Ageas 
Insurance Limited para “AA-”. Esta subida reflete o sólido desempenho 
financeiro e a capitalização muito forte, apesar das condições adversas e 
voláteis do mercado causadas pela pandemia, juntamente com um forte 
perfil comercial. 

Os nossos Colaboradores, Agentes, Corretores e Parceiros fizeram tudo o 
que puderam para compensar os Clientes que perderam as suas casas e 
bens o mais depressa possível. Enquanto seguradora líder em seguros à 
habitação, a AG participou em consultas com o governo, facultando o 
apoio, os dados e a experiência necessários para gerir a crise. 

10 de agosto 
A melhoria da classificação dada pela Sustainalytics 
confirmou os esforços de sustentabilidade da Ageas 

Os esforços contínuos para melhorar as divulgações e transparência em 
matéria de ESG refletiram-se numa melhor classificação de risco ESG. 

A Ageas está a responder ativamente a seis das principais agências de 
rating ESG com uma melhoria constante nas classificações ESG para cada 
uma delas face ao ano anterior. Como tal, a Sustainalytics melhorou a sua 
notação de uma classificação de risco médio de 28,7 para uma classificação 
de risco baixo de 18,8, aproximando a Ageas de um desempenho no quartil 
superior no ranking do sector dos seguros. 

1 de setembro 
Novo cargo de Chief Development & 
Sustainability Officer (CDSO) 

Gilke Eeckhoudt foi nomeada como nova CDSO para ajudar a 
promover a implementação do Impact24. 

Em nome do Grupo, Gilke irá liderar todas as iniciativas comerciais 
transversais nas áreas de Desenvolvimento Comercial, Desenvolvimento 
Tecnológico e Sustentabilidade, para apoiar a implementação do novo plano 
estratégico Impact24. Gilke também passou a fazer parte da Comissão de 
Gestão do Grupo. 

18 de outubro 
A Ageas lançou uma cadeira em 
Sustentabilidade nos Seguros 

Em colaboração com a Universidade de Antuérpia, a Ageas compromete-se 
com um programa de investigação centrado na sustentabilidade nos seguros. 

23 de novembro 
A Ageas anunciou a mudança para 
o novo escritório sustentável 

A Ageas irá mudar a sua sede para o edifício Manhattan, em Bruxelas, 
refletindo a ambição do Grupo de ser um Excelente lugar para Crescer 
para os seus Colaboradores. 

As seguradoras possuem as ferramentas para fazer a diferença em áreas 
como inclusão financeira e solidariedade. Além disso, podem incentivar 
comportamentos sustentáveis através de investimentos responsáveis ou 
dos produtos e serviços de seguros que oferecem. Esta cadeira em 
Sustentabilidade nos Seguros permite que a Ageas esteja no centro do 
debate. 

A Ageas está a criar um local de trabalho sustentável de acordo com a sua 
estratégia de colocar a sustentabilidade no centro de tudo o que faz. E a 
tendência continua noutros locais, com novos edifícios em Portugal e um 
novo Campus da AG em Bruxelas. Estas mudanças proporcionam um 
ambiente de trabalho físico inspirador e sustentável, com espaço suficiente 
para o inter-relacionamento e colaboração, sendo apoiadas por um 
ambiente de trabalho digitalmente inteligente. 

7 de dezembro 
A Ageas comemorou 20 anos de parceria com o 
China Taiping Group 

A Ageas teve orgulho em celebrar a sua mais antiga joint venture com o 
China Taiping Group: os 20 anos de excelente colaboração demonstram 
que as parcerias fazem parte do ADN da Ageas. 

A Ageas já reconheceu o potencial de crescimento na China em 2001. Por 
aproveitar a posição única do China Taiping Group, em combinação com a 
experiência global de seguros da Ageas, a Taiping Life Insurance é 
atualmente uma das seguradoras principais e mais respeitadas na China, 
contando com 19 000 Colaboradores, 387 000 agentes, bem como 1 400 
sucursais e escritórios de vendas. É também uma das marcas de seguros de 
maior confiança do mercado, servindo 15 milhões de Clientes. Este ano foi 
ainda o 20.º ano de parceria com o Maybank, na Malásia. 

Saiba mais sobre estes eventos no nosso website de Relatório 
e Contas. 
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À medida que cumprimos as metas estabelecidas no 
Connect21, podemos olhar com satisfação para os 
últimos três anos. Através do Impact24, queremos 

que o poder do Grupo entre em jogo para ajudar a 
promover o crescimento. 

Christophe Boizard, 
CFO Ageas 

54 Evolução do 
preço das ações da Ageas 
em 2021 (em euros) 
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Descrição Valores
-alvo 

2021 

Rácio combinado do ramo Não Vida (%) 

Margem Operacional Garantida do ramo Vida (bps) 

Margem operacional unit-linked do ramo Vida (bps) 

Rácio de Solvência II do Grupo (%) 

CAGR de Ganhos/ação 

Pagamento de dividendos (%) 

< 96 % 

85-95 

30-40 

175 % 

5-7 % 

≥ 50 % 

95,4 % 

99 

35 

197 % 

11 % 

52 % 

Veja como a Ageas teve um desempenho constantemente 

sólido ao longo dos últimos 5 anos face a uma série de 

principais indicadores de desempenho. 
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2.2 
Figuras Principais 

2021 2020 

Resultado líquido da Ageas 

Por segmento: 

- Bélgica 

- Reino Unido 

- Europa Continental 

- Ásia 

- Resseguro 

- Contas Gerais e Eliminações dos quais RPN (I) 

845 1 141 

400 

61 

119 

403 

87 

(225) 

(101) 

411 

65 

136 

269 

79 

181 

(61) 

Por tipo: 

- Vida 

- Não Vida 

- Contas Gerais e Eliminações 

743 

328 

(225) 

570 

391 

180 

Número médio ponderado de ações ordinárias (em milhões) 

Resultados por ação (em EUR) 

187 

4,52 

188 

6,07 

Rendimento bruto (incl. parcerias não consolidadas a 100 %) 

- dos quais rendimento de parcerias não consolidadas 

39 777 

29 022 

35 572 

26 107 

Rendimento bruto por parte da Ageas (incl. entidades não consolidadas) 

Por segmento: 

- Bélgica 

- Reino Unido 

- Europa Continental 

- Ásia 

Por tipo: 

- Vida 

- Não Vida 

16 134 14 535 

5 006 

1 406 

2 341 

7 381 

4 575 

1 525 

1 873 

6 561 

11 225 

4 909 

9 978 

4 557 

Rácio combinado 

Margem operacional-  Garantida (bps) 

Margem operacional - Unit-Linked (bps) 

95,4 % 

99 

35 

91,3 % 

90 

29 

2021 2020 

Capital Próprio 

Património líquido por ação (em EUR) 

Património líquido por ação (em EUR), excluindo ganhos e perdas não realizados 

Retorno do capital próprio - Grupo Ageas (excluindo ganhos não realizados) 

Solvência II do Grupo Ageas 

11 914 

64,14 

43,43 

10,9 % 

197 % 

11 555 

61,80 

39,64 

15,5 % 

193 % 

Provisões técnicas Vida (entidades consolidadas) 78 192 78 692 
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2.3 
2021 marcado por sólidos 
resultados, com um resultado 
líquido de Seguros superior a mil 
milhões de euros e uma produção 
perto dos 40 mil milhões de euros 

Impulsionada por um sólido desempenho comercial na maioria das 

regiões, especialmente no ramo Vida, a produção em 2021 aumentou 

12%, para 40 mil milhões de euros. A margem operacional sustentada 

nos produtos Garantidos, a melhoria da margem nos produtos de unit-

linked e o rácio combinado do ramo Não Vida refletem o excelente 

desempenho operacional das entidades consolidadas, contrariando a 

resistência causada por taxas de juros mais baixas e eventos climáticos 

excecionais. Em combinação com a forte contribuição das entidades não 

consolidadas, tendo a Ásia dado um impulso extra acima das 

expectativas no quarto trimestre, o resultado líquido das atividades de 

seguro ultrapassou os mil milhões de euros. O resultado líquido do 

Grupo, excluindo o RPN(i), ascendeu a 945 milhões de euros. 2021 foi 

também o último ano da estratégia Connect21 da Ageas. Neste último 

ano do ciclo estratégico, o Grupo confirmou o seu desempenho 

operacional sólido e sustentável de anos anteriores, cumprindo todos os 

objetivos financeiros. 

O sólido desempenho operacional das operações de seguros, tanto no ramo 

Vida como Não Vida, resultou num resultado líquido de Seguros de 1 071 

milhões de euros. O resultado líquido do Grupo ascendeu a 845 milhões de 

euros com um resultado negativo da Conta Geral de 225 milhões de euros, 

incluindo um impacto negativo de 101 milhões de euros relacionado com a 

reavaliação do RPN(i). 

O rácio combinado do ramo Não Vida das entidades consolidadas situou-

se a 95,4%, refletindo um sólido desempenho operacional em todas as 

linhas de produtos, e incluindo os encargos suportados devido às 

inundações na Bélgica e no Reino Unido. Os custos do Grupo relacionados 

com eventos climáticos adversos, incluindo os encargos das inundações de 

julho na Bélgica e no Reino Unido, ascendeu a 160 milhões de euros. No 

ramo Automóvel, a frequência de participações de sinistros voltou 

gradualmente aos níveis pré-Covid durante o quarto trimestre, à medida que 

as restrições à mobilidade eram levantadas em toda a Europa. 

A margem operacional do ramo Vida com garantia atingiu 99 bps, em 

grande parte excedendo a meta de 85-95 bps, graças a um sólido resultado 

de investimento e à realização de ganhos líquidos de capital. As receitas 

imobiliárias na Bélgica estão gradualmente a recuperar do impacto do 

Covid-19. A margem operacional unit-linked do Grupo permaneceu nos 

35 bps no final de dezembro, estando claramente dentro do intervalo 

definido 

graças a uma margem satisfatória na Bélgica e a uma forte recuperação na 

Europa Continental, impulsionada pelo aumento dos volumes. Grupo O rácio de Solvência IIageas da Ageas ascendeu a 197% 

comparativamente a 193% no final de 2020. O aumento foi impulsionado 

pelo sólido desempenho operacional das operações de seguros, mais do 

que cobrindo o acréscimo dos dividendos esperados, sendo ainda apoiado 

por alterações dos modelos. A geração de capital operacional livre ao 

longo de 2021 ascendeu a 629 milhões de euros (excluindo a contribuição 

para as inundações na Bélgica acima do limite legal). A geração de capital 

livre beneficiou de uma forte contribuição de 185 milhões de euros em 

dividendos, proveniente das participações não controladas. 

A produção do Grupo até à data, incluindo as entidades não 

consolidadas (a 100%), aumentou para 40 mil milhões de euros, ou +12% 

comparativamente ao ano passado, distribuída uniformemente pelas 

empresas bem estabelecidas na Europa e pelas parcerias não controladas 

na Ásia. Em termos homólogos, tendo em conta a alienação da 

participação do Grupo na Tesco Underwriting, bem como as aquisições da 

AgeSa (Turquia) e da Taiping Reinsurance (China), a produção do Grupo 

aumentou 6%. 

A produção do ramo Vida na Ásia foi impulsionada por altos níveis de 

persistência na China e pela inclusão da Taiping Reinsurance. Na Europa, o 

crescimento da produção do ramo Vida foi impulsionado pelas vendas de 

produtos de unit-linked na Bélgica e em Portugal, onde a transição para 

produtos menos intensivos em capital continua. A produção do ramo Não 

Vida aumentou sobretudo graças a um sólido desempenho comercial na 

Bélgica e à inclusão da Taiping Reinsurance. A produção do ramo Não Vida 

também aumentou tanto em Portugal como na Turquia, tendo-se registado 

um crescimento neste último, totalmente compensado pelo impacto da taxa 

de câmbio da lira turca. 

O total dos ativos líquidos ascendeu a 1,1 mil milhões de euros. O fluxo de 

caixa proveniente das empresas operacionais foi no valor de 725 milhões 

de euros em 2021, cobrindo mais do que os custos de exploração, os 485 

milhões de euros em dividendos pagos aos acionistas da Ageas e o 

desembolso de 55 milhões de euros relacionado com a recompra de ações, 

ainda em curso, realizados em 2021. A aquisição de uma participação de 

40% na AgeSa, a companhia turca do ramo Vida, resultou num desembolso 

de 140 milhões de euros, ao passo que a venda da Tesco contribuiu com 

143 milhões de euros. 
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UK 

O resultado líquido ascendeu a 61 milhões de euros comparativamente 

a 65 milhões de euros em 2020. 

A produção até à data, em termos homólogos, e tendo em conta a 

alienação da Tesco Underwriting, foi ligeiramente superior a 1,4 mil 

milhões de euros. O crescimento contínuo do ramo Multirriscos 

Habitação foi compensado por prémios mais baixos no ramo Automóvel, 

devido a uma abordagem disciplinada à fixação de preços num mercado 

com prémios constantemente abaixo da média. 

O rácio combinado do ramo Não Vida situou-se a 96,2%. Isto reflete um 

sólido desempenho operacional que mais do que compensou os encargos 

dos eventos climáticos adversos que afetaram o rácio combinado do ramo 

Multirriscos Habitação e de Outras linhas de produtos, bem como algum 

reforço das reservas para suportar os custos de futuras participações de 

sinistros. O aumento dos custos das participações de sinistros, em relação ao 

ano homólogo, reflete a subida gradual da utilização de veículos após as 

restrições da pandemia. 

Ao refletirmos sobre 2021, podemos orgulhar-
nos do crescimento muito superior ao do 

mercado em todos os segmentos de negócios, 
apesar dos desafios que enfrentámos. Escusado 

será dizer que o impacto contínuo da Covid e das 
devastadoras inundações do verão, que 

causaram tanto sofrimento humano a tantas 
pessoas, ficarão na nossa memória durante 

muito tempo. 

Heidi Delobelle, 

CEO AG 

Por segmento de negócios 

BÉLGICA 

O resultado líquido ascendeu a 400 milhões de euros comparativamente 

a 411 milhões de euros em 2020. Em 2021, a produção registou um 

crescimento notável tanto no ramo Vida como Não Vida. A produção do 

ramo Vida cresceu fortemente graças ao excelente crescimento dos 

produtos unit-linked (+52% em termos anuais acumulados), apoiado por 

campanhas comerciais nos canais de mediação e bancários. A produção do 

ramo Não Vida alcançou um crescimento excecional de 9% em relação a 

2020, registando-se um aumento em todas as linhas de negócio graças aos 

esforços conjuntos da AG e dos seus distribuidores. 

2021 tem sido um ano forte para a Ageas UK. 
Contribuímos com maior foco para a nossa 

atividade, apostando no crescimento nos 
nossos mercados alvo. Demos prioridade às 

linhas individuais 

ao alargar as nossas relações com corretores e 
agregadores, tendo com isto adicionado mais 

de 200 000 Clientes. 

Ant Middle, 
CEO Reino Unido 

A margem operacional do ramo Vida com garantia atingiu 97 bps graças a 

um sólido resultado de investimento e à melhoria da margem de subscrição, 

ao passo que no ano passado foi afetada pela volatilidade dos mercados 

financeiros. Durante o quarto trimestre, a margem garantida beneficiou de 

ganhos de capital, principalmente nos imóveis. A margem operacional unit-

linked manteve-se estável nos 37 bps. 

O rácio combinado do ramo Não Vida sofreu um impacto excecionalmente 

alto devido às inundações de verão, porém 10% desse impacto foi 

parcialmente compensado por ajustes das provisões para sinistros nas 

Compras e Contratação no quarto trimestre. Excluindo estas rubricas 

excecionais, o rácio combinado refletiu um forte desempenho subjacente em 

todas as linhas de negócio. 
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adicionalmente apoiado pela contribuição da AgeSA (11 milhões de 

euros), na Turquia, desde maio de 2021. O resultado do ramo Não Vida 

refletiu a normalização da frequência de participações de sinistros no 

ramo Automóvel, bem como o aumento dos custos das participações de 

sinistros nos seguros de Saúde em Portugal. A contribuição para o 

resultado líquido da Aksigorta, na Turquia, foi negativamente afetada 

pela elevada inflação e pela experiência desfavorável de participações 

de sinistros. 

ÁSIA 

O resultado líquido ascendeu a 403 milhões de euros 

comparativamente a 269 milhões de euros em 2020. 

A produção na Ásia aumentou 8%, a taxas de câmbio constantes 

ao longo do ano, para 28,2 mil milhões de euros (produção a 

100%). O crescimento orgânico registado nos ramos Vida 

e Não Vida foi ainda apoiado pela contribuição da Taiping 

Reinsurance. As provisões técnicas do ramo Vida aumentaram 

18% a taxas de câmbio constantes, apoiadas pelo crescimento de 

novos negócios e altos níveis de persistência. Na China, o 

crescimento foi impulsionado por novos negócios em produtos 

regulares de alto valor e uma forte campanha de final de ano. No 

ramo Não Vida, a produção beneficiou da contribuição da Taiping 

Reinsurance, ao passo que, em termos homólogos, a produção 

subiu 4%, uma subida impulsionada pela Malásia. 

Em 2021, a Ageas em Portugal tomou medidas 
importantes para criar uma organização ainda 

mais centrada no Cliente, construindo, em 

simultâneo, a plataforma adequada para o 
lançamento do novo plano estratégico Impact24. 

Apresentámos um sólido desempenho 
comercial, registando um crescimento das 

vendas acima da média do mercado. A marca 

Ageas ganhou mais expressão, distinguindo-se 
no sector pela sua reputação como inovadora, 

criativa e enérgica na abordagem. 

Steven Braekeveldt, 
CEO da Ageas 

Portugal 

Com um resultado líquido de 403 milhões de euros, apoiado por um 

sólido desempenho subjacente, a Ásia contribuiu fortemente para o 

resultado líquido geral do Grupo. O resultado do ramo Vida beneficiou de 

um bom desempenho operacional na China, Malásia e Tailândia, ao 

passo que a contínua evolução desfavorável da taxa de desconto na 

China foi mitigada por ganhos de capital líquidos realizados mais altos e 

por uma taxa fiscal efetiva mais baixa. No ramo Não Vida, todas as 

entidades contribuíram positivamente para o resultado do ano inteiro. 

EUROPA CONTINENTAL 

O resultado líquido da Europa Continental, que abrange também as 

atividades em França e na Turquia para além de Portugal, ascendeu a 119 

milhões de euros comparativamente a 136 milhões de euros em 2020. 

A Ageas registou um excelente desempenho comercial na Europa 

Continental, com o aumento da produção tanto no ramo Vida como Não Vida. 

No ramo Vida, a produção até à data disparou 53% em termos homólogos, 

para 3,5 mil milhões de euros (excluindo a contribuição da AgeSA na Turquia, 

adquirida em maio de 2021), uma subida impulsionada pelas fortes vendas 

de produtos de unit-linked. Adicionalmente, os produtos de pensão flexíveis e 

extrapatrimoniais em Portugal continuaram a crescer, gerando uma produção 

de 207 milhões de euros. A produção do ramo Não Vida cresceu 18% a uma 

taxa de câmbio constante, um crescimento impulsionado pelo ritmo das 

vendas nos ramos Acidentes e Saúde. 

Em 2021 aumentámos o nosso foco no Cliente, 
explorando formas de otimizar a sua 

experiência. Implementámos plataformas 
tecnológicas e de serviços na China, Vietname e 

Filipinas para melhorar os processos e 

impulsionar a cultura de envolvimento dos 
Clientes, alavancando iniciativas para recolha 

de dados de voz e análise de dados. 

Gary Crist, 

CEO da Ásia 

A margem operacional garantida registou uma forte classificação de 108 

bps, apoiada por um sólido desempenho de subscrição. A margem dos 

produtos unit-linked continuou a aumentar de forma constante após a 

alteração da gama de produtos e do crescimento da produção. 

O rácio combinado ao longo do ano situou-se a uns sólidos 88%, tendo 

a frequência de participações de sinistros voltado aos níveis pré-Covid 

a partir do segundo trimestre. 

O resultado do ramo Vida foi significativamente superior, ao excluir a 

contribuição positiva de 20 milhões de euros resultante da 

disponibilização de reservas em Portugal em 2020. Beneficiou de um 

bom desempenho de subscrição em Portugal, 
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2.4 
Eventos posteriores à data da 
Demonstração Consolidada 
da Posição Financeira 

A 15 de fevereiro de 2022, a Ageas anunciou que a sua subsidiária 

Ageas UK Ltd tinha celebrado um acordo com a AXA Insurance UK PLC 

para vender a carteira de linhas comerciais de crédito à habitação. Ao nível 

do Grupo Ageas, a transação terá um impacto inicial de 45,5 milhões de 

euros nos resultados líquidos, que serão registados no primeiro semestre 

de 2022. 
A história do resseguro da Ageas tem vindo 

a evoluir desde 2015, altura em que o Grupo 

estabeleceu pela primeira vez uma 
estrutura interna de resseguro através da 

Intreas. De uma pequena atividade interna 

satélite, o resseguro transformou-se num 
segmento significativo, proporcionando 

sinergias comerciais e de capital para 
proteger e fortalecer a atividade principal. 

A Ageas está a acompanhar atentamente os desenvolvimentos da 

situação na Ucrânia e na Rússia, nomeadamente no que diz respeito a 

efeitos macroeconómicos indiretos, tais como a evolução futura das taxas 

de juro e da inflação nos mercados onde temos presença ativa. O Grupo 

não tem presença ativa em nenhum destes países através de subsidiárias 

ou afiliadas. Tendo em conta a exposição direta insignificante que o 

Grupo tem a estes mercados, os impactos diretos previsíveis são 

considerados imateriais. 

Ver também a nota F.44. 

Antonio Cano, 
MD Europe 

(incluindo a responsabilidade por Resseguro) 

2.5 
Resultados oficiais da Ageas 
SA/NV ao abrigo dos Princípios 
Contabilísticos belgas 

Para uma explicação mais detalhada do resultado líquido oficial da 

Ageas SA/NV e de outros requisitos regulamentares belgas de acordo com o 

artigo 3:6 do Código das Sociedades e Associações Comerciais belga, 

consulte as Demonstrações Financeiras da Ageas SA/NV. 

RESSEGURO 

O resultado líquido ascendeu a 87 milhões de euros comparativamente 

a 79 milhões de euros em 2020. A produção de resseguro incluiu 1,4 mil 

milhões de euros provenientes dos acordos de quota-parte, ao passo que 

um contrato interno de Resseguro Vida estabelecido com a Ageas France 

no início de 2021 gerou uma produção de 29 milhões de euros. Incluindo o 

negócio tradicional de proteção, o total da produção está de acordo com os 

níveis de 2020 e ascendeu a 1,6 mil milhões de euros. 

Em 2021, o resultado de Resseguro aumentou 10% graças aos fortes 

resultados do quarto trimestre, beneficiados por uma revisão das reservas 

relacionada com contratos do ramo Automóvel no Reino Unido e 

ajustamentos da provisão para sinistros na Bélgica. O resultado do ano 

inteiro beneficiou de uma frequência ligeiramente menor de participações 

de sinistros do ramo Automóvel no ano corrente, registada nas entidades 

cedentes, embora em muito menor escala do que em 2020, o que reduziu 

parcialmente o impacto das condições meteorológicas adversas, 

principalmente na Bélgica e em menor escala, no Reino Unido. 

A Ageas SA/NV reportou no exercício de 2021, com base nos Princípios 

Contabilísticos Belgas, um resultado líquido positivo de 505 milhões de 

euros (2020: 672 milhões de euros) e um Capital Próprio de 5 570 milhões 

de euros (2020: 5 687 milhões de euros). A PwC emitiu um relatório de um 

auditor não qualificado sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia 

Ageas SA/NV. 

Os nossos CEO locais e regionais partilharam a sua opinião sobre os desafios e oportunidades que experienciaram na Bélgica, Europa Continental, Reino 

Unido e Ásia. Leia as entrevistas completas aqui. 
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ESTRATÉGIA E MODELO DE NEGÓCIOS DA AGEAS 

Estratégia e modelo 
de negócios da 
Ageas 

Para os seus Clientes, a Ageas ocupa-se dos “e ses” e dos “possíveis”, para 

que possam viver a vida ao máximo, com paz de espírito em todas as fases 

do seu percurso. Através das suas competências e qualificações, a Ageas 

oferece soluções nos domínios da saúde, bem-estar, habitação e 

mobilidade, bem como em questões relacionadas com o envelhecimento, 

incluindo soluções de poupança e reforma. 

A Ageas adota as evoluções tecnológicas mais recentes para criar uma 

excelente experiência para o Cliente, oferecendo soluções que ultrapassam 

os limites tradicionais dos seguros: prevenir, preparar, proteger e auxiliar. 

Ao explorar estas novas áreas que ultrapassam os limites tradicionais dos 

seguros, a Ageas também reconhece o seu papel mais amplo na 

Sociedade, tendo em conta os desafios sociais nos quais a Ageas pode 

acrescentar mais valor. Neste contexto, subscrever os Princípios de 

Investimento Responsável (PRI) da ONU para os seus investimentos, os 

Princípios para a Sustentabilidade nos Seguros (PSI) da UNEP FI, os 

princípios do Pacto Global da ONU (UNGC) e adotar um conjunto de 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relevantes das Nações 

Unidas ajuda a alicerçar estes esforços. 

2021 foi o ano de conclusão da estratégia Connect21. A Ageas cumpriu 

com sucesso todos os objetivos financeiros e fez progressos substanciais 

na implementação das suas escolhas estratégicas. Envolvendo-se 

ativamente com todos os Stakeholders, a Ageas cumpriu verdadeiramente a 

sua finalidade enquanto “Supporter of your life”. Em junho de 2021, foi 

lançada a nova estratégia de 3 anos para o período de 2022-24. O 

Impact24 é uma estratégia de crescimento sustentável a longo prazo para o 

Grupo e respetivos Colaboradores, tendo sido desenvolvida a partir das 

fundações do Connect21. 

As linhas de orientação do Connect21 que impulsionaram a estratégia 

nos últimos 3 anos continuam a ser muito relevantes no Impact24. 

Impact24, projetado ao longo de 2021, é uma evolução natural do 

Connect21. A Ageas gosta de ser coerente, pelo que se manteve fiel aos 

quatro valores: Care, Dare, Delicver e Share. A Ageas já demonstrou que 

consegue cumprir as suas escolhas, valores e objetivos financeiros. Aliás, é 

o sucesso das escolhas feitas no passado que lhe proporciona uma âncora 

e uma forte plataforma para o crescimento futuro. 

Um mundo para proteger o seu 

Enquanto “Supporter of your life”, o Grupo procura criar valor para os 

Clientes, Colaboradores, Parceiros, Investidores e Sociedade em geral. 

A Ageas estipulou metas específicas e definiu os principais indicadores 

de desempenho (KPI) correspondentes para cada um destes grupos de 

Stakeholders. O plano Impact24 sustenta-se no ADN da Ageas e no que funciona bem 

atualmente. O plano também oferece flexibilidade para investir em 

tendências futuras que possam vir a causar impacto no mundo não só até 

2024, mas inclusive até 2030 e posteriormente. O Impact24 foi o resultado 

de uma intensa colaboração de mais de 100 profissionais Ageas de todo o 

Grupo, aproveitando a experiência de uma boa combinação de colegas 

locais e corporativos. O Horizon Scan, uma ferramenta desenvolvida 

internamente pelo Grupo e que utiliza a inteligência artificial e humana, 

permite à Ageas monitorizar continuamente as tendências emergentes mais 

significativas. Juntamente com a avaliação da materialidade da 

sustentabilidade, isto serviu de alicerce do plano. Cada uma das oito 

escolhas estratégicas está inter-relacionada, garantindo-se a 

responsabilização através de indicadores KPI e objetivos claros, o que 

permite à Ageas e aos seus Stakeholders acompanhar o progresso do 

Grupo de uma forma altamente disciplinada. Os novos objetivos não 

financeiros e de sustentabilidade reforçam o nosso compromisso de criar 

valor económico e social. Tudo se resume a causar um impacto, a fazer as 

coisas da maneira certa, sendo também por isso que a sustentabilidade 

está no centro de tudo o que Ageas faz. A Ageas reconhece que tem o 

dever de assistência e responsabilidade para com as gerações futuras. Este 

plano foi concebido para oferecer o melhor desempenho para todos os 

Stakeholders, conforme apresentado nesta imagem: 

O Impact24 orienta a Ageas para o crescimento 
sustentável a longo prazo 

Ao longo da última década, a Ageas evoluiu gradualmente para uma 

companhia de seguros rentável que procura constantemente formas de se 

desenvolver, com o Cliente no centro das atenções. Ao conceber o seu 

plano estratégico Connect21 em 2018, a Ageas regressou aos primórdios, 

explorando a própria essência da sua existência. Reconheceu que o mundo 

se está a tornar mais complexo, o que significa que o papel de uma 

seguradora está constantemente a ser desafiado e alargado para satisfazer 

as necessidades em permanente mudança de todos os Stakeholders. 

Saiba mais sobre a abordagem da Ageas relativamente 

ao planeamento a longo prazo e rastreio de tendências. 
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CARE 

DARE 

DELIVER Part
e de 
cim
a 

desempenho 
SHARE equilibrado para 

TODOS 

Clientes Reforço dos recursos 

Tecnológicos e de Dados 
capacidades 

Modelo local 
com benefícios do Grupo 

e Pessoas como prioridade 

Fortalecer 

e Aumentar a Atividade Principal 

Procurar novas oportunidades 
de Crescimento nas áreas de Saúde, Proteção, 

Plataformas Digitais e Resseguro 

Posições de liderança 

na Europa e Ásia 

Sustentabilidade e 

planeamento a longo prazo 

no centro de tudo 

Criar parcerias com vencedores 

Atuais e Futuros 

A implementação do Connect21, e agora do Impact24, é um processo 

gradual num mundo em constante mudança. O novo plano estratégico 

reflete as evoluções num contexto regulamentar, bem como as expectativas 

em rápida mudança dos Stakeholders. Baseia-se nas fundações e 

realizações do Connect21, sem originar qualquer alteração imediata do 

modelo de negócios. A Ageas reconhece que isto significa evoluir e 

reinventar-se constantemente para manter a sua vantagem competitiva com 

o tempo. 

Saiba mais sobre o novo plano estratégico da 

Ageas no nosso website dedicado ao Impact24. 
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ESTRATÉGIA E MODELO DE NEGÓCIOS DA AGEAS 

O modelo de negócios da Ageas 
O esquema abaixo apresenta o modelo de negócios da 

Ageas e reflete as escolhas feitas no Impact24. 
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O modelo de negócios da Ageas gera vários tipos de fluxos de rendimento: 

• Subscrição: o resultado dos prémios de apólices de seguro cobrados 

menos as participações de sinistros e despesas relacionadas. A 

essência do seguro é a conjugação ou mutualização do risco de 

pessoas singulares ou coletivas seguradas reunidas numa vasta 

carteira de ativos segurados. O Cliente paga prémios únicos ou 

regulares para cobrir os riscos relacionados com os ramos Vida, 

Multirriscos Habitação, Automóvel, Viagens ou tipos mais específicos de 

riscos que a Ageas segura e paga através de participações de sinistros 

em caso de evento adverso. No futuro, as receitas provenientes de 

honorários/comissões poderão provir também de outras fontes, 

dependendo do ponto limite até ao qual a Ageas conseguirá 

desenvolver os seus serviços para além dos seguros. 

Partindo do seu objetivo e de um conjunto de valores fundamentais – 

Care, Dare, Deliver e Share - a Ageas, presente em 14 países por toda a 

Europa e Ásia, oferece soluções de seguros Vida e Não Vida a milhões de 

Clientes comerciais e do setor de retalho. Através do seu compromisso de 

antecipar, preparar, proteger e auxiliar, a Ageas ajuda os Clientes a 

antecipar, gerir e cobrir os seus riscos através de uma gama de produtos 

concebidos para as suas necessidades atuais e futuras. 

Distinguida pela sua experiência em parcerias, a Ageas desenvolveu 

acordos a longo prazo com instituições financeiras e mediadores de 

seguros locais líderes de mercado em todo o mundo, permitindo-lhe ficar 

próxima do Cliente. No futuro, a Ageas continuará a reforçar e a 

desenvolver as parcerias e os ecossistemas que proporcionem 

benefícios mútuos. 

Ao desenvolver produtos e serviços para além dos seguros, a companhia 

visa responder a novas necessidades e prioridades num mundo em 

mudança a uma velocidade nunca antes sentida. 

• Subscrição/resseguro: Em 2015, a Ageas decidiu criar uma atividade 

interna de Resseguro que lhe permite agrupar a proteção de Resseguro 

do grupo, manter uma parte da cobertura de risco por conta própria e 

gerir os benefícios de diversificação intrínsecos às suas políticas de 

solvabilidade. Em 2020, a Ageas SA/NV também começou a participar 

em programas de resseguro de Vida existentes nas suas empresas do 

Grupo, com a ambição de desenvolver ainda mais a experiência e 

exposição do resseguro. 
• Investimentos: o resultado financeiro líquido gerado através do 

investimento de prémios noutros ativos geradores de receita, tais como 

obrigações de dívida pública ou de empresas, empréstimos, títulos de 

capital ou imóveis. Ao investir num conjunto alargado e diversificado de 

ativos espalhados por muitos setores, a Ageas também apoia ativamente 

a economia e a Sociedade, gerando simultaneamente um retorno 

financeiro que beneficia, em primeiro lugar, todos os seus tomadores de 

seguros e que, numa segunda fase, volta aos seus Acionistas ou titulares 

de dívida. 

Tal como outras empresas, a Ageas exerce atividade num contexto 

legislativo e regulamentar dinâmico, tendo em conta a Solvência II e a 

Diretiva MiFID e, mais recentemente, o regulamento atualizado das IFRS, o 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a taxonomia 

europeia e o regulamento relativo à divulgação de informações relacionadas 

com a sustentabilidade no sector dos serviços financeiros (SFDR). Está 

também relacionada com os enquadramentos regulamentares ou quase 

regulamentares, como os Princípios para o Investimento Responsável (PRI), 

os Princípios para a Sustentabilidade nos Seguros (PSI) e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e do Pacto Mundial 

da ONU, bem como os princípios em matéria de alterações climáticas, como 

as diretrizes do Grupo de Trabalho para as Divulgações Financeiras 

Relacionadas com o Clima (TCFD - Task force for Climate related Financial 

Disclosures). E muito mais está para vir, como por exemplo, a Diretiva 

europeia sobre a Denúncia de Irregularidades, cuja entrada em vigor está 

prevista para 2022, e a Diretiva sobre o Relatório da Sustentabilidade 

Corporativa (CSRD), a entrar em vigor provavelmente a partir do ano fiscal 

de 2023. 

Com o objetivo e os valores de todo o grupo, as suas escolhas 

estratégicas e modelo de negócios claros, a Ageas visa ser um 

verdadeiro “mundo para proteger o seu” e criar valor para todos os 

Stakeholders: Clientes, Colaboradores, Parceiros, Investidores e 

Sociedade. O conjunto de indicadores KPIs do Impact24 foi alargado 

comparativamente ao Connect21, apresentando indicadores KPIs não 

financeiros pela primeira vez. Estes refletem as prioridades definidas pela 

Ageas em quatro áreas distintas, designadas por áreas de impacto: 

Pessoas, Produtos, Investimentos e Planeta. 
Por último, escusado será dizer que a Ageas só pode cumprir as suas 

promessas com o apoio de Colaboradores devidamente qualificados e 

empenhados e com o capital disponibilizado por Acionistas. Este relatório e contas visa disponibilizar ao leitor todas as informações 

relevantes necessárias para apreciar os esforços da Ageas no sentido de 

satisfazer as expectativas financeiras e não financeiras de todos os 

Stakeholders. 
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A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

A sustentabilidade 
no centro de tudo 
o que fazemos 

4.1 
Integração da sustentabilidade na 
nossa atividade 

Enquanto grupo de seguros, a Ageas está no centro de várias questões 

sociais que estão muito presentes nas nossas vidas. Uma população 

envelhecida, questões relacionadas com a saúde, novas formas de vida, 

mobilidade e alterações climáticas, todos criam riscos e oportunidades para 

as empresas da Ageas. 

A imagem simboliza o 
empenhamento dos Stakeholders da 

Ageas e um claro compromisso 
sobre quem a companhia quer ser 
enquanto Grupo, um verdadeiro 

“Supporter of your life”. 

No encerramento do Connect21, está na altura de refletir sobre o que este 

plano representou e como foi posto em prática nos últimos três anos: O 

Connect21 incluiu pela primeira vez, e de forma explícita, a Sociedade como o 

quinto Stakeholder, para nos tornarmos numa companhia orientada por 

Stakeholders, com o objetivo de criar valor para todos os Stakeholders, tendo 

simultaneamente em conta as especificidades dos diversos países. 

Além disso, a Ageas assumiu o compromisso de aderir aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Com base nas 

principais competências da Ageas, esta optou por trabalhar ativamente nos dez 

ODS seguintes: 
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A Ageas encontra-se num percurso de sustentabilidade, desenvolvido a 

partir das suas fundações fortes, começando pelo seu ADN. Olhando para 

os últimos três anos, há uma série de objetivos atingidos que se 

destacam: 

Avaliação da materialidade da Ageas, reconfirmada 
por avaliações de materialidade locais 

• O envolvimento formal com os Stakeholders, no sentido de obter uma 

visão mais clara sobre o que consideram ser as principais prioridades 

para os próximos 3 a 5 anos (avaliação da materialidade); 

Aumentar a transparência para o mundo exterior sobre como a 

sustentabilidade vive dentro do Grupo Ageas, bem como integrar 

formalmente processos a nível interno, reforçar o conhecimento sobre as 

oportunidades que pode criar e adaptar o modelo de governance para 

refletir as ambições explícitas estipuladas no Impact24; e 

Apoiar o desenvolvimento do Impact24, o novo plano estratégico, que 

inclui, pela primeira vez na história da Ageas, objetivos formais de 

sustentabilidade. 

Para obter uma visão detalhada sobre os assuntos de sustentabilidade 

mais relevantes para a empresa, a Ageas realizou a sua primeira apreciação 

de materialidade em 2020, aplicando uma abordagem de dupla materialidade 

ao selecionar a lista de assuntos que os Stakeholders tiveram de avaliar 

quanto à sua importância para o futuro do grupo Ageas (Saiba mais sobre 

como a Ageas realizou este processo no Relatório e Contas de 2020). O 

resultado desta primeira apreciação de materialidade de ESG é apresentado 

no seguinte gráfico de materialidade: 

• 

• 

MATRIZ DE MATERIALIDADE DO GRUPO AGEAS ASSUNTOS ALTAMENTE MATERIAIS 

9  Resiliência financeira 

7  Governance responsável 

ASSUNTOS MATERIAIS 

11 Produtos e serviços de seguros que protegem de desafios sociais 

14 Investimentos socialmente responsáveis com foco em desafios sociais 

12 Informações fáceis de compreender, justas e transparentes para os Clientes 

2 Saúde e bem-estar dos nossos Colaboradores 

3 Desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos Colaboradores 

10 Produtos e serviços de seguro que incentivam um comportamento responsável 

ASSUNTOS MODERADAMENTE 
MATERIAIS 
1 

4 

6 

Pegada ambiental das nossas operações comerciais 

Igualdade de oportunidades dos nossos colaboradores 

Proteção de dados de Colaboradores e Clientes 

13   Inclusão financeira dos Clientes (acessibilidade da proteção) 

8 

5 

Envolvimento da comunidade local 

Participação no debate público sobre os desafios sociais. 

Importância dos impactos económicos, ambientais e 
sociais da organização relatora 

Baseando-se nas informações da avaliação de materialidade do Grupo, a 

Ageas Portugal e a AG na Bélgica realizaram a sua própria análise de 

materialidade focada nas operações locais. A AG alargou o âmbito do seu 

envolvimento com Clientes, tanto clientes de retalho como empresariais, em 

mais de 2 000 inquiridos, um grupo de Stakeholders que foi indiretamente 

coberto na avaliação do grupo. O resultado final para ambos estava de 

acordo com o resultado final do Grupo, verificando-se que alguns assuntos 

se encontravam numa posição ligeiramente superior ou inferior na matriz de 

materialidade. Além da lista de assuntos materiais a nível do Grupo, cada 

subsidiária identificou outros assuntos importantes para os Stakeholders 

locais. Em Portugal, estes assuntos disseram respeito a “processos 

sustentáveis e eficazes” e ao “investimento na comunidade”. Embora a 

classificação do assunto “compras e parceiros sustentáveis” não estivesse 

entre as mais altas, a AG considera-o como uma área a desenvolver devido 

ao potencial impacto. 
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A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

Governance de sustentabilidade 

Desde o Connect21, a governance formal de sustentabilidade tem sido 

posta em prática dado que a equipa de Sustentabilidade do Grupo passou 

a reportar diretamente ao CEO da Ageas, salientando o compromisso e a 

importância dada pela companhia a questões de ESG. Têm sido facultadas 

apresentações e pontos de situação regulares à Comissão Executiva e à 

Comissão de Gestão, bem como ao Conselho de Administração, tanto 

sobre o progresso geral como sobre aspetos mais técnicos, para permitir e 

estimular a acumulação de conhecimentos especializados até ao mais alto 

nível da organização. A título de exemplo, foi organizada uma sessão 

específica de aprofundamento de temas com o Conselho de Administração, 

no sentido de estabelecer uma matriz de urgência que combinasse o nível 

de maturidade e os assuntos materiais à medida que surgissem no 

inquérito de materialidade. 

Sustentabilidade, uma nova opção estratégica no Impact24 

Desenvolveu-se o novo plano estratégico de 3 anos do Grupo, o 

Impact24, que foi inspirado nos resultados da avaliação de materialidade e 

no desfecho do Horizon Scan. Este plano define a direção estratégica para 

os anos 2022-24 e coloca a sustentabilidade no centro do negócio. Foram 

estabelecidas ambições e objetivos claros para que este plano funcione 

como um guia para todo o grupo nos próximos anos, de modo a garantir que 

a gestão da companhia de forma sustentável está totalmente integrada e, 

assim, dar vida ao ADN da companhia. 

Dentro do Conselho de Administração, cada uma das quatro subcomissões 

assume uma função específica relacionada com a sustentabilidade. A 

Comissão de Nomeação e de Corporate Governance faz recomendações 

sobre questões ambientais e sociais, juntamente com questões de 

governance e indicadores KPI não financeiros; a Comissão de 

Remunerações aconselha sobre o método de inclusão da sustentabilidade 

nos KPI de desempenho (para mais informações, ver nota A 5.7 “Relatório 

da Comissão de Remunerações”); a Comissão de Risco e Capital 

acompanha a definição e monitorização dos riscos de ESG (ver nota C 4 

“Gestão de Risco”) e, por último, o Conselho de Auditoria tem a 

responsabilidade de avaliar, analisar e aprovar as Demonstrações 

Financeiras Anuais, incluindo as divulgações de informações não 

financeiras. 

As ambições de sustentabilidade foram agrupadas em quatro áreas de 
impacto, nomeadamente: Os nossos Colaboradores, Produtos, 
Investimentos e Planeta. 

Os nossos 
Colaboradores, 

Produtos, 
Investimentos e 

Planeta 
O departamento central de Sustentabilidade do Grupo tem um papel 

fundamental na definição e implementação da estratégia de 

sustentabilidade, em conjunto com um forte envolvimento local e 

descentralizado através de uma rede de embaixadores. 

Estes embaixadores representam as várias atividades, as principais 

subsidiárias e os departamentos centrais mais relevantes. Para além das 

atividades comerciais representadas, ou seja, Bélgica, Reino Unido, 

Portugal e a sede regional asiática que abrange todos os países asiáticos, 

a rede inclui embaixadores nos domínios de Risco, RH, Comunicações e 

Investimentos. Esta equipa tem conduzido as várias iniciativas adotadas em 

toda a organização ao longo dos últimos anos. Além da rede de 

Sustentabilidade, os colegas de outros departamentos envolvidos, tais 

como os representantes da Direção Jurídica, de Compliance e Financeira, 

também intervieram de forma mais pontual para introduzir competências 

específicas, que contribuíram para soluções ainda melhores e mais 

equilibradas, e garantir uma integração harmoniosa e rápida dos princípios 

de sustentabilidade relevantes nos procedimentos diários. Este modelo 

provou ter muito sucesso, conduzindo a uma primeira vaga de realizações e 

progressos significativos. 

As nossas ambições são as seguintes: 

• Trabalhar em prol de uma força de trabalho diversificada ao garantir um 

tratamento justo e igualitário aos nossos Colaboradores, promovendo 

simultaneamente uma cultura de aprendizagem contínua, cuidando da 

saúde e bem-estar do nosso pessoal. 

Oferecer produtos e serviços transparentes que criem valor económico e 

social, incentivando os nossos Clientes a contribuir para um mundo mais 

sustentável e inclusivo. 

Reforçar a abordagem responsável e de longo prazo à forma como 

investimos, contribuindo para soluções em torno de cidades sustentáveis, 

economias locais e alterações climáticas. 

Em todo o Grupo, reduziremos o nosso impacto ambiental, com o 

objetivo de sermos “neutros em emissões de gases com efeito de estufa” 

nas nossas próprias operações. 

• 

• 

Para implementar a estratégia Impact24, foi criado um novo 

departamento sob a alçada do CDSO, Chief Development and 

Sustainability Officer, cuja função é liderar todas as iniciativas 

transversais do Grupo. O CDSO tem assento na Comissão de Gestão da 

Ageas. A Sustentabilidade do Grupo faz parte desta nova organização, 

de modo a garantir que a sustentabilidade está plenamente integrada em 

todos os procedimentos e, principalmente, no desenvolvimento de novos 

produtos. Além disso, o Comité Diretor presidido pelo CEO do Grupo é 

responsável por quaisquer discussões estratégicas que possam surgir 

durante a fase de implementação, as quais devam contribuir ainda mais 

para uma transição harmoniosa em matéria de ESG. A nova organização 

foi lançada a 1 de setembro de 2021 e tem estado totalmente 

operacional desde o início de 2022. 

• 

Para mais informações acerca dos nove objetivos de sustentabilidade e 

do plano integral, consulte o website do Impact24. O progresso 

relativamente a esses objetivos passará a constar no Relatório e Contas 

de 2022 e nos seguintes. 
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Interno 

Âmbito e configuração da nota de divulgação de 
informações não financeiras 

As divulgações estão de acordo com a diretiva da UE sobre 

informações não financeiras, legislação nacional e recomendações 

regulamentares relacionadas com os ESG, tais como as orientações da 

Euronext sobre os relatórios dos ESG emitidos em janeiro de 2020. 

Estas divulgações explicam mais pormenorizadamente o progresso 

feito pelo grupo de Stakeholders associado ao resultado do inquérito de 

materialidade de ESG realizado em 2020, mas também são coerentes 

com as metas acordadas no Connect21. Dado que 2021 é o último ano 

da estratégia Connect21, o regime de reporting é semelhante ao dos 

últimos anos. As reflexões sobre as ambições do Impact24 serão 

apresentadas no relatório e contas do próximo ano. A seleção dos KPIs 

é comparada com iniciativas e padrões contínuos como o Towards 

common metrics and consistent reporting of sustainable value creation 

(Métricas comuns e relatórios frequentes de criação de valor 

sustentável) do Fórum Económico Mundial e o padrão do setor de 

seguros SASB; esses benchmarks servem de fonte adicional de 

inspiração para o desenvolvimento de KPI. Sempre que possível e 

adequado, a Ageas também disponibiliza, para além das informações 

qualitativas, uma série de indicadores quantitativos não financeiros. 

A Ageas é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e subscreve os 

Princípios para a Sustentabilidade nos Seguros. Os relatórios de 2021 estão 

incluídos sob a forma de índices de referência no presente Relatório e 

Contas na secção H “Outras Informações - Índice do Relatório de Progresso 

quanto ao Pacto Global da ONU” e na secção H “Outras informações - 

Índice PSI”. Desde o início de 2022, a Ageas tem confirmado o seu 

compromisso de adaptar e implementar as Métricas de Capitalismo de 

Stakeholders do Fórum Económico Mundial. Para consultar os relatórios, 

assim como o segundo relatório sobre Divulgações Financeiras 

Relacionadas com o Clima (TCFD), visite o website de relatórios de 

sustentabilidade da Ageas (https://sustainability.ageas.com/reporting). 

Para mais informações sobre a estratégia e modelo de negócios da 

Ageas, consulte a secção A.3 do presente relatório; Os riscos de ESG 

são abordados na secção C.4 “Gestão de Riscos”. 

Pela segunda vez, as informações e dados do Relatório e Contas são 

elaborados de acordo com as Normas GRI: opção Core. As Normas GRI 

representam as boas práticas globais para reportar publicamente uma série 

de impactos económicos, ambientais e sociais. Os relatórios de 

sustentabilidade com base nas Normas fornecem informações sobre as 

contribuições positivas ou negativas de uma organização para o 

desenvolvimento sustentável. As Normas GRI (ver secção H) mostram quais 

os indicadores sobre os quais a Ageas reporta e onde encontrar as 

respetivas informações. Tal como no ano passado, os princípios de 

relatórios integrados foram aplicados sempre que possível. 2021 ficou 

marcado como o primeiro ano de reporte ao abrigo da taxonomia europeia, 

mais especificamente sobre as atividades e investimentos elegíveis à 

taxonomia. Estas informações foram declaradas na nota dedicada 4.6 sobre 

taxonomia europeia. 

Este relatório abrange todo o Grupo Ageas e corresponde ao âmbito de 

consolidação utilizado para a informação financeira no relatório e contas 

consolidado, salvo indicação em contrário. 

Consulte a página de relatórios no website de sustentabilidade da 

Ageas para obter informações atualizadas sobre os nossos esforços 

para corresponder às expectativas financeiras e não financeiras dos 

nossos Stakeholders. 

27 Ageas Relatório e Contas 

2021 

         

 
   

  

   

   
      
    
        

 

https://sustainability.ageas.com/reporting


 

Interno 

A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

Os compromissos para com os Clientes estão intrinsecamente ligados aos 

fortes laços da companhia com os Parceiros, uma vez que muitos dos 

nossos Clientes são servidos por esses Parceiros. As promessas feitas aos 

nossos Parceiros são as seguintes: 

• 

• 

 
• 

Investimos em parcerias ou alianças a longo prazo. 

Damos a nossa confiança a Parceiros que partilham os nossos valores e 
ambições. 

Procuramos constantemente evoluir e melhorar as parcerias para o 

benefício de todas as partes. 

Procuramos oportunidades que nos permitam ter sucesso juntos. 

4.2 
Os nossos Clientes e 
Parceiros 

Assuntos materiais abordados, relativos aos Clientes 

• 

O Grupo Ageas global serve cerca de 45 milhões de Clientes, direta ou 

indiretamente, em 14 países na Europa e na Ásia, através de uma 

combinação de subsidiárias detidas a 100% e parcerias de longo prazo com 

instituições financeiras sólidas e principais mediadores de seguros. A Ageas 

oferece produtos de seguros de Vida e Não Vida a Clientes Comerciais e do 

sector de Retalho, os quais foram concebidos para satisfazer as suas 

necessidades específicas, tanto hoje como amanhã. 

• 

• 

• 

Produtos e serviços de seguros que protegem de desafios sociais 

Informações fáceis de compreender, justas e transparentes para os Clientes 

Produtos e serviços de seguro que incentivam um comportamento 

responsável 

O nosso mundo está a passar por uma profunda mudança, verificando-se 

crescentes desafios sociais que são ainda mais exacerbados pela crise 

sanitária. Enquanto seguradora global, a Ageas desempenha um papel 

importante na proteção dos seus Clientes contra eventos adversos, para que 

as pessoas possam continuar a viver, poupar e investir com paz de espírito. 

Porém, enquanto “Supporter of your life”, a Ageas desafia-se a ir mais além 

do que se propôs quer ir além deste dever primário e certificar-se de que as 

pessoas podem viver a sua vida ao máximo. No âmbito do Impact24, a 

Ageas está a elevar a fasquia ao apoiar os seus Clientes na transição para 

um mundo mais sustentável, aproveitando as boas práticas que já existiam 

em 2021 como primeiro passo para esta nova estratégia para os próximos 3 

anos. 

A Ageas quer ir ao encontro das expectativas apresentadas pelos 

Stakeholders na avaliação da materialidade: Os assuntos “Produtos e 

serviços de seguros que protegem de desafios sociais; informações fáceis 

de compreender, justas e transparentes para os Clientes; e produtos e 

serviços de seguro que incentivam um comportamento responsável” foram 

considerados materiais. Estes compromissos são postos em prática na 

nossa atividade, conforme ilustrado através das inúmeras iniciativas aqui 

previstas, ainda mais agora que o Impact24 disponibiliza um quadro de 

políticas para reforçar a abordagem. 

Produtos e serviços de seguros que protegem de 
desafios sociais 

No âmbito do Connect21, o foco foi alargado para atividades na área de 

prevenção e assistência, para ajudar os Clientes a antecipar potenciais 

riscos para além da proteção e assistência comuns em caso de um evento 

adverso. Esta ambição alargada permite à Ageas oferecer, aos seus 

Clientes, soluções que criam valor económico e social, resultando em 

novos tipos de parcerias além das nossas alianças tradicionais. Todos 

estes compromissos foram formalizados em promessas claras que a Ageas 

fez para com os seus Clientes e Parceiros, as quais foram confirmadas na 

nova estratégia Impact24. 

Saúde e bem-estar 

A pandemia aumentou a sensibilização para a importância da saúde e 

do bem-estar em todo o mundo. A Ageas está a apoiar plenamente o ODS 

3, ao cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, e também o ODS 8, no 

qual a colaboração com outros Parceiros é fundamental para oferecer 

novas oportunidades de crescimento. 

Ao considerar iniciativas na área de saúde e bem-estar, a Clínica Médis, as 

clínicas dentárias em Portugal são um ótimo exemplo, uma vez que o 

conceito é inovador e único, satisfazendo as necessidades de tantas 

pessoas e oferecendo acesso à saúde oral, independentemente de ser ou 

não um Cliente Médis. Com 11 clínicas, empregando cerca de 100 dentistas 

e mais de 130 Colaboradores, as clínicas dentárias também criam 

oportunidades para os profissionais estabilizarem os seus rendimentos e 

garantirem o crescimento. Desde 2019, mais de 22 000 doentes usufruíram 

de um atendimento diferenciador através de planos de tratamento 

personalizados, os quais dão uma indicação dos tratamentos mais 

importantes de acordo com o seu orçamento e oferecem pagamentos 

faseados. Isto traduz-se num NPS de 81, numa escala até 100, refletindo a 

fidelidade e satisfação dos Clientes. O primeiro centro de clínica dentária 

tem estado a funcionar desde março para testar novos conceitos e serviços, 

de modo a garantir uma abordagem preparada para o futuro. Neste 

contexto, é atualmente oferecido um novo serviço chamado análise clínica e, 

se tiver sucesso, será estendido às restantes clínicas. 

As promessas feitas aos nossos Clientes são as seguintes: 

• Ajudamos os Clientes a proteger o que têm e concretizar o que aspiram. 

Envolvemo-nos com os nossos Clientes a longo 

prazo. 

Garantimos uma excelente experiência ao Cliente. 

Oferecemos uma abordagem personalizada sustentada por uma 

comunicação clara e aberta. 

• 

 

• 

• 
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O futuro da saúde depende da prevenção 

Enquanto seguradora, investimos cada vez mais na prevenção, 

desenvolvendo parcerias que nos permitam cuidar da saúde das pessoas 

em vez das suas doenças. E dado que o cancro ainda é uma das doenças 

mais mortais, várias empresas da Ageas estão a promover iniciativas de 

rastreio precoce. 

Em 2021, o Grupo Ageas Portugal assumiu a liderança de uma grande 

campanha nacional de prevenção do Cancro do Cólon. Uma vez que o 

cancro colorretal é a 3.ª doença oncológica mais comum em homens e a 

2.ª em mulheres em Portugal, seria de esperar que as práticas de rastreio 

estivessem bem integradas, pois a deteção precoce traduz-se numa taxa 

de sobrevivência de 90%. Infelizmente, o tema ainda é um pouco tabu, o 

que levou a Médis, juntamente com a Associação Nacional das Farmácias 

e a Fundação Ageas, a lançar uma campanha convincente, convidando a 

população com mais de 50 anos (mais em risco) para o rastreio. Os kits 

foram oferecidos a um custo simbólico de 5 euros por teste, sendo os 

primeiros kits gratuitos, como foi o caso dos Clientes Médis. Um livro de 

banda desenhada e testemunhos poderosos elevaram a atenção para o 

rastreio para novos patamares. A campanha atraiu mais de 4 000 pessoas 

para o rastreio e, deste grupo, 4,2% foram identificadas como positivas, o 

que comprova a importância destas iniciativas. 

Também em Portugal, o serviço Médico Online, lançado no início da 

pandemia, provou ser um enorme sucesso no ano passado, tendo 

registado 48 000 utilizadores e atingido uma pontuação NPS de 4,8 numa 

escala até 5. Esta oferta de Telemedicina permite que as pessoas falem 

com um médico no telemóvel e beneficiem das plataformas clínicas 

disponíveis através da Médis. No caso de receitas médicas ou tratamentos, 

os Clientes receberão todas as informações por correio ou SMS. 

O aumento do acesso a serviços médicos fora dos hospitais continuou a 

ser uma preocupação universal durante a pandemia e, neste contexto, a 

MB Ageas Life no Vietname prontificou-se a doar 10 000 consultas 

médicas online e kits de teste rápido Covid-19 à comunidade, dado que 

muitas pessoas no Vietname nem sequer têm acesso a serviços e 

equipamentos médicos básicos. 

A Ageas Portugal não foi a única companhia a apoiar a prevenção do 

cancro do cólon. A AG na Bélgica iniciou a parceria com a organização 

“Stop Colon Cancer” há já alguns anos, dado que, também na Bélgica, o 

cancro do cólon é, a seguir ao cancro do pulmão, o segundo cancro mais 

comum em homens e mulheres. 

Através desta parceria, a AG apoia os esforços em torno da prevenção 

para incentivar as pessoas a adotar um estilo de vida saudável. A AG 

também presta apoio financeiro a outras organizações, tais como a 

Fundação belga de Luta Contra o Cancro e a Move4Cancer. 

A AG está a criar um impacto positivo na saúde mental através da 

iniciativa para regresso ao trabalho “Return to Work”. As estatísticas na 

Bélgica são preocupantes, pois quase meio milhão de belgas estão de 

baixa por doença há mais de um ano, sendo que até 24% 

destes manifestam uma alta probabilidade de ficarem incapazes para 

trabalhar devido ao stress nos próximos três anos. Os distúrbios relacionados 

com o stress requerem cuidados especializados, mas o tratamento é muitas 

vezes fragmentado devido a tempos de espera prolongados. 

Esse foi o ponto de partida para a AG criar em 2017 o “Return to Work”, um 

programa voluntário para funcionários que oferece assistência proativa e 

personalizada, cujo objetivo é fazer com que os funcionários com uma 

doença relacionada com o stress (p. ex., esgotamento) fiquem novamente 

aptos a trabalhar. 

O número de programas “Return to Work” tem duplicado todos os anos e 

cerca de 70% dos programas de assistência concluídos provaram ter 

sucesso. Os Colaboradores participantes que estavam de baixa de longo 

prazo por doença devido a um distúrbio relacionado com o stress 

regressaram ao local de trabalho após aproximadamente seis a oito meses. 

Trata-se de realização muito importante comparativamente às médias do 

mercado, em que 50% dos Colaboradores de baixa por doença devido a 

distúrbios semelhantes, e que não têm acesso a um programa de 

assistência deste tipo, ainda não se sentem suficientemente bem para 

regressar ao trabalho dois anos depois. 

E na Malásia, a Etiqa já está ativa há muitos anos a incentivar as mulheres a 

participar no rastreio do cancro da mama através do Programa Gratuito de 

Mamografia da Etiqa, que já abrangeu 17 000 mulheres desprivilegiadas em 

toda a Malásia peninsular. Mais recentemente, em novembro, o mês que 

coloca a saúde masculina em destaque, foi iniciada uma campanha para 

estimular os homens a fazer o rastreio regular do cancro da próstata, dado 

que este cancro pode ser facilmente curado quando detetado num estádio 

inicial. 

Cuidar de nossa saúde mental é igualmente importante. A Ageas UK 

realizou uma iniciativa muito apreciada neste campo, disponibilizando 

formação sobre resiliência para corretores. O evento anual mais 

significativo para corretores e seguradoras foi dedicado ao tema da 

resiliência. A Ageas UK já investiu em formação sobre o tema para os seus 

Colaboradores e estendeu esta iniciativa aos corretores. 

Com a ajuda de um especialista em bem-estar profissional, foi 

desenvolvida uma série de vídeos com dicas práticas relacionadas com a 

resiliência emocional, exclusivamente destinadas à comunidade de 

corretores. O evento foi um verdadeiro sucesso, pois contou com a 

presença de 1 em 4 corretores. Esta iniciativa foi uma das razões pelas 

quais a Ageas UK foi nomeada Seguradora de Linhas Individuais do Ano 

na Insurance Times Award, a gala de prémios dos seguros. 
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Também o Grupo Ageas Portugal oferece uma abordagem holística voltada 

para a população sénior com o “MaisIdadeMais”, um novo conceito de 

proteção para idosos com uma proposta de valor baseada em 4 pilares 

fundamentais: mais rendimentos; mais proteção; mais bem-estar; mais 

saúde. Relativamente a esta última, o plano de saúde Vintage da Médis, 

lançado em 2020, teve um aumento de 50% nas vendas. Os novos serviços 

de cuidados de saúde e assistência que se concentram nas necessidades 

reais dos Clientes, tais como vacinas contra a gripe e serviços de saúde ao 

domicílio, são claramente um sucesso. Serviços como o Médico Online e a 

Telemedicina aumentaram ainda mais a conveniência dos Clientes. Já o 

novo conceito de soluções graduais de poupança para reformados fez da 

Ageas uma pioneira no mercado. Juntos fizemos com que a reformulação 

da cobertura de Acidentes Pessoais para idosos, com planos de cobertura 

flexíveis e serviços de atendimento como a assistência domiciliar ou em 

viagem, proporcionasse mais proteção. Tal também se verifica com uma 

nova solução para Doenças Graves nos Idosos que inclui serviços 

adicionais, tais como apoio financeiro para funerais. Com mais serviços em 

fase de preparação, o Grupo Ageas Portugal está a construir um verdadeiro 

ecossistema para idosos. 

Envelhecimento 

Embora os cientistas divirjam nas previsões sobre o crescimento da 

população mundial, são unânimes quanto ao facto de as populações 

estarem a envelhecer. O mundo está a envelhecer, o que terá um grande 

impacto social e económico para o qual temos de nos preparar agora. A 

Ageas está a adaptar a sua oferta ao procurar diferentes formas de apoiar 

as necessidades deste segmento em crescimento, sendo os ecossistemas 

e as parcerias os facilitadores estratégicos para o fazer. Nesta área, a 

Ageas está a demonstrar o seu compromisso para com o ODS 3, mas 

também para com o ODS 1 e ODS 9. 

Inclusão 

A Ageas quer cuidar dos mais vulneráveis da Sociedade ao procurar 

soluções que tornem os seguros mais económicos e acessíveis, refletindo o 

ODS 1 sobre a erradicação da pobreza e o ODS 10 sobre a redução das 

desigualdades. 

Em maio de 2021, a Etiqa Singapore lançou o AMBER, um ecossistema de 

reforma. A nova plataforma complementa a crescente gama de soluções 

financeiras da seguradora, adaptadas ao planeamento de poupança e 

reforma, oferecendo aos Clientes uma abordagem mais holística à vida 

durante a reforma. 

A Aksigorta está a oferecer o preço mais justo aos seus Clientes através da 

inteligência artificial. A base de seguro é o cálculo dos riscos que poderão 

surgir no futuro e dos custos que daí resultarão. Fazer este cálculo de 

forma sensível e exata também permite oferecer um produto mais 

adequado e equitativo ao Cliente. Juntamente com os modelos de risco 

tradicionais desenvolvidos por atuários, a Aksigorta envolveu cientistas de 

dados e criou outra camada com algoritmos de inteligência artificial, 

permitindo que os preços dos produtos de seguro automóvel da Aksigorta 

fossem muito mais económicos e competitivos. A Aksigorta está a criar 

uma relação vantajosa para todos ao proteger os orçamentos dos seus 

Clientes e beneficiar também em termos de rentabilidade e quota de 

mercado. 

Atualmente, a Aksigorta é a companhia de seguros que mais cresce no 

ramo Automóvel. 

À medida que o envelhecimento populacional cresce e a procura por 

serviços orientados para a reforma continua a aumentar, a AMBER visa 

educar os Clientes sobre a importância e o processo de planeamento para a 

reforma, proporcionando simultaneamente formas viáveis de financiar uma 

reforma mais longa, ativa e satisfatória. Entre as suas ofertas de reforma, 

destaca-se a reforma ePREMIER, um plano de seguro poupança-reforma 

que oferece um rendimento mensal de reforma garantido, bem como a 

liberdade de escolher a idade de reforma preferida e o vencimento do 

prémio. O tomador do seguro usufrui de proteção durante todo o período da 

apólice. Outro produto de reforma a lançar brevemente pela Etiqa 

proporcionará a cobertura de doenças relacionadas com a idade, bem como 

opções flexíveis de rendimentos de reforma. 

O ecossistema da AMBER, que aborda os aspetos de saúde física e 

mental do envelhecimento, também apresenta um leque de informações e 

serviços relacionados com a reforma para acrescentar valor à vida dos pré-

reformados e reformados. Um inquérito expôs três necessidades urgentes 

durante a reforma: permanecer emocionalmente saudável e mentalmente 

capaz (98 %), ser fisicamente saudável (98 %) e ser menos dependente 

dos outros (97 %). 

A Ageas France organizou-se para dar resposta às necessidades 

especiais das pessoas com deficiência. A companhia certifica-se de 

que o enquadramento legal correto está em vigor, de modo a garantir 

que os mais vulneráveis da Sociedade possam beneficiar de condições 

fiscais vantajosas e reduções substanciais de impostos ao 

subscreverem seguros de Vida. Embora o produto já exista há algum 

tempo, a dificuldade que as seguradoras têm em gerir todos os 

procedimentos administrativos significa que ainda não é 

suficientemente conhecido. A Ageas France é um dos atores do 

mercado francês organizado face a este segmento vulnerável que 

atualmente representa cerca de 5% da sua carteira ou 21 milhões de 

euros. 

Refletindo o lema da organização “Humanising Insurance” [Humanizar os 

Seguros], a AMBER responde a esta procura com o Amber Advisor, um 

serviço de comparação de dados que associa os Clientes aos prestadores de 

serviços locais disponíveis com base nas suas necessidades específicas, de 

lares de idosos, cuidados de saúde e enfermagem a serviços profissionais, 

tais como fisioterapia e cuidados dentários. Os sócios da AMBER usufruem 

de taxas para sócios em quaisquer serviços reservados através da 

plataforma. Em consonância com o compromisso da Ageas UK de “Compreender as 

pessoas e simplificar os Seguros”, foi desenvolvido o programa de 

assistência Ageas Care Programme para apoiar Clientes vulneráveis. 

O primeiro passo deste programa de formação foi ajudar as pessoas a 

compreender as características da vulnerabilidade de vários ângulos: 

saúde física ou mental, idade, acontecimentos ao longo da vida ou 

criminalidade. O programa foi inicialmente lançado para a equipa de 

operações dos Clientes, sendo depois disponibilizado a um público interno 

mais vasto, para que a compreensão ficasse plenamente integrada na 

cultura e método de trabalho. 
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Alterações Climáticas 

As seguradoras têm um papel a desempenhar na gestão das 

alterações climáticas e adotar soluções ecológicas já não é suficiente. Os 

exemplos abaixo ilustram o compromisso da Ageas para com o ODS 13, 

mas também para com o ODS 9 e ODS 17. 

O seguro para cultivos Crop Insurance ajuda os agricultores a gerir o 

impacto das alterações climáticas. Em 2020, a AG e a seguradora 

especializada neerlandesa Hagelunie uniram forças para desenvolver uma 

oferta para que os agricultores da Flandres segurassem os seus cultivos 

contra danos causados por fenómenos da natureza através do seguro de 

riscos climáticos abrangente. Os agricultores são muitas vezes uma das 

primeiras vítimas de eventos climáticos extremos, desde tempestades mais 

frequentes, chuvas persistentes, rajadas e tempestades de granizo até 

longos períodos de seca, os quais têm um impacto devastador ou, na pior 

das hipóteses, destruem colheitas inteiras. A parceria combina os 

conhecimentos da AG no sector agrícola e a extensa rede de mediação de 

seguros com a experiência especializada da Hagelunie em matéria de riscos 

agrícolas. No final da segunda época de colheita, os resultados foram 

novamente muito animadores tanto a nível do número de contratos 

celebrados, como a nível da gestão de sinistros, embora continue a ser 

desafiante prestar apoio a todos os agricultores. O verão extremamente 

húmido de 2021 teve um impacto significativo no sector agrícola, embora a 

maioria dos agricultores tenha previsto que tal iria acontecer, fazendo as 

colheitas mais cedo. A perda de colheitas foi compensada por esta nova 

apólice de seguro, recompensando até 80% dos danos sofridos. 

Para ajudar a melhorar o nível de compreensão, a Ageas UK dispôs-se a 

ouvir centenas de chamadas de Clientes, analisou reclamações e 

contactou instituições de caridade para compreender a vulnerabilidade 

específica e o impacto que tal pode ter num Cliente. Com base nestas 

informações, foi criado um guia que todos poderiam usar para prestar um 

melhor atendimento a Clientes vulneráveis, englobando desde preços e 

conceção dos produtos até como comunicar. 

Lidar com Clientes vulneráveis, especialmente casos extremos, pode ser 

perturbador para quem atende a chamada. Esta situação é exacerbada 

quando se trabalha num ambiente doméstico sem colegas fisicamente por 

perto para conversar. Como tal, uma parte importante da formação centra-

se na proteção do bem-estar emocional dos Colaboradores, o que é 

particularmente importante durante a pandemia. Um chatbot que usa 

palavras-chave de alerta incorporadas no texto, avisa antecipadamente que 

um Cliente poderá estar vulnerável, para que possa ser dado o apoio mais 

adequado à sua situação. 

O seguro para cultivos também consta na ordem de trabalhos na Ásia, 

dado que novas tecnologias estão a ser aplicadas à subscrição (p. ex., 

estimativa do rendimento) e à avaliação de perdas (recorrendo a imagens 

de satélite ou drones). Através da nossa joint venture com a Taiping 

Reinsurance, a Ageas está ativa nesta área devido à subscrição de 

seguros principalmente por parte da China. 

A AG está a apoiar a transição para parques de estacionamento automóvel 

mais ecológicos, oferecendo soluções globais através das empresas 

Optimile e SoSimply. Quando a AG se tornou acionista da empresa em 

expansão Optimile há dois anos, juntamente com os Parceiros BNP Paribas 

e Touring, viu efetivamente o potencial de longo prazo dos serviços de 

mobilidade multimodais. 2021 registou um investimento adicional de 8 

milhões de euros por parte dos Parceiros para apoiar o desenvolvimento da 

Optimile no segmento de charging-as-a-service (CAAS) [planos de aluguer 

de veículos com tudo incluído]. 

A Tiq Invest, na Malásia, está a tornar os investimentos mais acessíveis. 

Quando a Etiqa, na Malásia, pensou em criar um novo produto de 

investimento para os seus Clientes, focou-se em que fosse simples, 

flexível e com baixos requisitos de entrada para tornar o produto acessível 

para os menos afortunados. Por ser uma apólice de seguro online de 

baixo custo e associada a Investimentos, a Tiq Invest quebra as barreiras 

com encargos de gestão de apólices de apenas 0,75% ao ano face ao 

valor contabilístico, figurando entre os mais baixos do mercado de seguros 

local. Além disso, os tomadores de seguros podem facilmente recarregar e 

levantar fundos ou trocar Fundos Subsidiados a qualquer momento, de 

forma gratuita, através do Portal do Cliente “TiqConnect” ou da aplicação 

“Tiq by Etiqa”. 

Com o aumento do número de veículos elétricos, especialmente no sector 

comercial, a crescente necessidade de estações de carregamento públicas 

tornou-se realidade na Bélgica. Em sentido lato, isto significa que, se o 

objetivo do país de ter uma frota de veículos comerciais 100% eletrónicos 

até 2026 for alcançado, serão necessárias mais de 100 000 novas 

estações de carregamento acessíveis ao público. 

A plataforma baseada na cloud da Optimile permite que as empresas 

integrem facilmente o carregamento de veículos elétricos nas ofertas 

globais de mobilidade que disponibilizam aos seus Clientes e 

Colaboradores. O cartão de carregamento e a respetiva aplicação para 

smartphones Mobiflow proporcionam acesso instantâneo a uma das 

maiores redes de estações de carregamento da Europa, presente em mais 

de 135 000 localidades em 19 países; esta aplicação também dá 

informações sobre os preços e o tempo necessário para efetuar o 

carregamento, criando mais transparência. Este ecossistema foi mais 

desenvolvido em 2021 através de uma nova parceria com a SoSimply, uma 

subsidiária da AG. A SoSimply, o seu prestador de serviços de reparação ao 

domicílio, instala o hardware das estações de carregamento no escritório ou 

em casa, melhorando o acesso dos condutores às instalações de 

carregamento. 

Os próprios Colaboradores da AG já podem começar a beneficiar da oferta 

CAAS e os corretores estão a mostrar um grande interesse na instalação 

da infraestrutura para os seus Clientes e funcionários. A partir de 2022, 

esta oferta estará disponível a um grande mercado-alvo B2B, composto 

por PME, profissionais do retalho e independentes, de modo a criar uma 

solução única para o Cliente, oferecendo leasing, a solução CAAS e 

seguro, 
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A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

A tecnologia e o digital, para simplificar os nossos produtos e os 

tornar mais acessíveis 

Num mundo em que o trabalho e os serviços remotos se tornaram cada 

vez mais importantes, os nossos produtos digitais continuaram a evoluir, 

sendo muitas vezes suportados por novas tecnologias, como a IA, 

aumentando a acessibilidade, a conveniência e a transparência para os 

nossos Clientes. Este novo mundo digital, acelerado pela pandemia, 

possibilita reimaginar a experiência do Cliente e facilitar a subscrição de 

seguros, refletindo o nosso compromisso para com o ODS 9 e ODS 17. 

“tudo em um”. Foram incluídos planos de cobertura adicionais nos seguros 

Multirriscos Habitação (cobertura de problemas causados pela estação de 

carregamento) e Automóvel (serviços de assistência e participação de 

sinistros adequados a veículos híbridos e elétricos), proporcionando paz de 

espírito aos Clientes. O objetivo final é simplificar ao máximo a transição 

para um veículo elétrico. 

Foi desenvolvida uma série de novos produtos de seguros de Vida 

destinada a Clientes jovens e com conhecimentos informáticos, dado 

que os produtos de Investimento são frequentemente 

assumidos como sendo complexos por colocarem demasiados obstáculos à 

entrada. O objetivo é tornar estes tipos de produtos mais acessíveis e 

apelativos para um mercado mais vasto, inclusive para os mais jovens, que 

tradicionalmente poderão estar menos focados em seguros de vida e 

poupança de longo prazo. Para além de oferecerem a proteção para 

aproveitar a vida ao máximo, estes produtos são particularmente vantajosos 

durante este período de taxas de juro baixas prolongadas. 

Ainda na Bélgica, o “Eco score”, um selo de qualidade para reparações 

de veículos amigos do ambiente no sector automóvel, está a ser 

desenvolvido com o apoio da AG. Quando se trata de reparações de 

veículos, os danos são tradicionalmente estimados em euros. O impacto 

ambiental do método de reparação escolhido não foi tido em conta até 

agora. Isso está prestes a mudar, dado que a classificação Eco Repair 

Score®, apresentada no início de 2021 pela agência especializada 

Vonck e pelo instituto VITO (Vlaams Instituut voor Technologische 

Ontwikkeling), é uma medição quantitativa que permite reduzir o impacto 

ambiental das reparações de veículos de forma mensurável. 

Historicamente, para os que se queriam esforçar para reduzir o impacto 

no ambiente, havia falta de referências quantitativas, dado que 

simplesmente não existiam. 

A parceria com o instituto VITO é fundamental para o desenvolvimento 

desta norma, pois tem uma experiência de longa data em avaliações de 

sustentabilidade ecológica. A Eco Repair Score® não só será usada em 

reparações individuais, mas também na análise de reparações ecológicas 

de carteiras inteiras com o Eco Repair Scan e na apresentação de um 

índice de reparações ecológicas (Eco Repair Index) para todo o sector 

automóvel. A AG, juntamente com outros Parceiros, não só está a prestar 

apoio financeiro, mas também a partilhar conhecimentos técnicos e dados 

para testar e validar o modelo. 

Um exemplo desta nova geração de produtos é o Uppie, na Bélgica, um 

produto de investimento totalmente online, desenvolvido juntamente com o 

novo Parceiro KeyTrade Bank. Os investimentos começam a partir de 

apenas 10 euros, dando acesso a um público mais vasto e jovem. Poupar 

ou investir não só é simples e transparente, mas também não requer 

formalidades burocráticas. Trata-se de uma experiência totalmente digital, 

suportada por uma interface intuitiva e serviços digitais. Tudo escrito numa 

linguagem simples e clara, com suporte de vídeo e áudio. 

Em Portugal, a YOLO! confirmou o seu posicionamento único na área 

bastante tradicional dos produtos de Risco Vida ao garantir a proteção dos 

Clientes para que possam aproveitar a vida ao máximo. A “YOLO!” faz jus 

ao seu nome, baseado no acrónimo inglês “You Only Live Once” bem 

difundido nas redes sociais, dado ser claramente apelativo para segmentos 

mais jovens que são tradicionalmente menos focados em produtos do ramo 

Vida. 

Trata-se de um produto flexível de Risco Vida que permite ao Cliente 

ter maior capital na cobertura de vida do que na cobertura por morte. 

Além disso, este produto oferece proteção em caso de ocorrer um 

conjunto de doenças graves. 

A YOLO! disponibiliza um simulador ao Cliente para o ajudar a entender 

melhor as suas preocupações e necessidades de proteção de acordo com 

cada estilo de vida. Graças ao mecanismo inovador “Life Cycle” [Ciclo de 

Vida], também é possível adaptar a cobertura e o capital aos momentos 

mais marcantes da vida, como o casamento, a compra de casa, o 

nascimento dos filhos ou a adoção de crianças. A YOLO! também se baseia 

em tecnologia de última geração ao aplicar um modelo de aprendizagem de 

máquinas que classifica os Clientes e permitir um processo de subscrição 

mais simplificado. 
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Após o primeiro ano, as vendas superaram a ambição inicial, 

rejuvenescendo a carteira de Risco Vida e aumentando o número de novas 

apólices para quase 20 000 ou mais de 160%. O sucesso da YOLO! foi 

reforçado com o lançamento das aplicações Millennium bcp e Activobank. 

Informação fácil de compreender, justa e transparente 
Também na Ásia, a compra de seguros de vida tem sido mais fácil e 

económica. A Dash Pet (que significa Proteger, Auferir e Negociar) é uma 

apólice com cobertura adicional que possui soluções de proteção a pedido, 

sendo oferecida através da Singtel, a maior rede móvel de Singapura. 

Desta forma, a Etiqa Singapore alcança jovens Clientes que dão valor à 

flexibilidade das adaptações diárias dos prémios e a um serviço pós-venda 

perfeito. Dado que 20 000 Clientes já subscreveram serviços e existem 

diversas funcionalidades novas planeadas, é possível prever um aumento 

adicional. 

Para concluir a lista de exemplos, a Troo Flex, nas Filipinas, é uma solução 

de seguro digital e personalizável que está exclusivamente disponível na 

aplicação bancária digital Komo, do East West Rural Bank, cujo objetivo é 

fazer com que a subscrição de seguros seja facilmente acessível e 

adaptável às necessidades do Cliente. Komo significa “Keep Our Money 

Online”, um serviço bancário exclusivamente digital que permite aos 

Clientes abrir e gerir todas as transações completamente online, para além 

de poderem usufruir de uma das taxas de juro mais altas oferecidas 

atualmente por qualquer banco filipino. 

Comunicar de forma transparente e compreensível com os Clientes 

continua a ser uma das principais prioridades da Ageas. A digitalização 

tem sido um forte facilitador para simplificar os nossos produtos e torná-los 

mais transparentes. Com o Impact24, queremos que todos os nossos 

produtos sejam reconhecidos pelos nossos Clientes como fáceis de 

entender. Facultar ferramentas para ajudar a tomar decisões informadas e 

investir na literacia financeira ilustra este compromisso, pondo em prática 

o ODS 4. 

A Etiqa malaia e o revendedor sueco IKEA uniram forças para oferecer aos 

Clientes da IKEA uma nova solução de seguro recheio habitação. 

Disponível online, a apólice foi concebida para tornar o seguro habitação 

mais simples, económico e acessível ao público. Contando com 200 000 

visitas por dia, a oferta atrai muita atenção. Graças a um processo de 

aplicação totalmente digital, os Clientes fazem a compra através do 

website da IKEA e gerem as suas apólices de seguro online a partir daí. A 

política abrangente oferece seguros de recheio habitação, 

responsabilidade pessoal e acidentes pessoais de forma rápida e fácil, 

quer esteja relacionada com a compra de seguros, submissão de 

participações de sinistros ou receção de pagamentos. Os Clientes sem 

participações de sinistros usufruem de pontos de bonificação. O produto é 

apropriadamente chamado HEMSAKER, que deriva das palavras suecas 

para “casa” e “segurança” – talvez agora, mais do que nunca, tornar as 

nossas casas num lugar seguro seja algo que todos desejamos. Em 2021, 

o número de apólices cresceu 115%. 

A solução de seguros Troo Flex destina-se a jovens profissionais filipinos 

com idades entre os 20 e os 30 anos, que possuam contas bancárias e 

saibam lidar com processos e serviços digitais. Os Clientes podem 

personalizar e subscrever o plano de saúde e proteção a partir dos seus 

telemóveis a qualquer hora e em qualquer lugar, dado que o processo de 

subscrição foi simplificado. Poderão obter um plano de cobertura de 

seguro de Vida até 1 milhão de pesos filipinos (cerca de 17 500 euros), 

benefícios em caso de morte por acidente, de invalidez e de doença 

grave. 

A inteligência artificial está intrinsecamente ligada à digitalização 

enquanto facilitador da experiência dos Clientes e os chatbots, por 

exemplo, estão a mudar a forma como as seguradoras trabalham e se 

envolvem com os seus Clientes. 

Após o sucesso da série de emissões de rádio em 2020, a explicar os 

produtos de seguros de forma fácil e transparente, o Grupo Ageas Portugal 

colaborou numa nova série em 2021. Desta vez, o foco foi a prevenção com 

um toque especial. Um conhecido humorista português desempenhou 

diferentes papéis que ilustravam como os acidentes ocorrem no contexto 

domiciliar ou do trânsito, ou como os problemas de saúde podem facilmente 

surgir, mostrando como prevenir estas situações. 

O programa foi coberto em 24 emissões que alcançaram até 2 350 000 

ouvintes. 

O Chompoo, desenvolvido pela Muang Thai Life, é um Chatbot suportado 

por IA que presta apoio a Colaboradores e agentes de call centres na venda 

de produtos mais complexos, tais como Saúde e Proteção. O chatbot 

responde a todas as perguntas e disponibiliza informações de forma fácil de 

entender, permitindo um excelente e rápido atendimento dos Clientes. O 

chatbot funciona através do Chompoo, que é a maior plataforma de 

mensagens da Tailândia, criando uma experiência natural e perfeita, 

semelhante a conversar com amigos. Até à data, o Chompoo está treinado 

em 9 produtos. No total, mais de 3 000 utilizadores “adotaram” o chatbot e 

mais de 33 000 perguntas já foram respondidas com um nível de precisão 

de 89%. 

O serviço estará disponível em breve diretamente para os Clientes através 

da MTL Click, a principal aplicação de Clientes da Muang Thai Life. 

O Grupo Ageas Portugal leva muito a sério a sua responsabilidade de 

educar e informar os Clientes de forma aberta e transparente, como 

ilustrado pelo projeto Voz Clara, cujo objetivo é adotar uma linguagem 

simples e humana e aproximar o Cliente. O projeto é composto por quatro 

pilares, começando pela oferta de formação, que é ministrada por um 

Parceiro externo a pessoas que necessitam frequentemente de interagir 

por escrito com o Cliente. Todos os Colaboradores têm acesso a um curso 

de e-learning. O segundo pilar consistiu na análise de todas as 

comunicações e documentos que o Grupo Ageas Portugal envia ao 

Cliente. Os últimos dois pilares são a monitorização dos resultados 

através de auditorias internas semestrais e a distinção de equipas que se 

destaquem em pôr o projeto Voz Clara em prática. 

A Ageas UK continuou a implementar tecnologia para melhorar a experiência 

do Cliente nos seus call centres. Isto incluiu uma maior utilização de bots de 

voz, aplicados a 350 000 chamadas em 2021, o que conduziu a uma maior 

eficiência ao reduzir o tempo gasto ao telefone com consultores em cerca de 

45 segundos. Além disso, agora mais de um terço dos Clientes do ramo 

Automóvel resolve os assuntos por si próprio diretamente online, incluindo o 

registo e acompanhamento das participações de sinistros. 

Estas melhorias permitem que os agentes de call centre se envolvam em 

conversas mais elaboradas com os Clientes quando realmente for 

importante para eles. 
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A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

Produtos e serviços de seguro que incentivam um 
comportamento responsável 

A Fundação Ageas em Portugal uniu forças com a ColorADD para lançar 

uma nova aplicação inovadora que permite aos utilizadores daltónicos 

identificar as cores dos objetos através da câmara de um dispositivo móvel. 

A Ageas está ciente de que, enquanto seguradora líder, tem um papel único 

no incentivo de comportamentos preventivos e responsáveis entre os seus 

Clientes quando deparados com desafios sociais. A companhia procura 

combinar a sua experiência em seguros com as necessidades da Sociedade 

para estimular a inovação de produtos, incorporando a sustentabilidade no 

desenvolvimento dos seus produtos. Diversos exemplos mostram como é que 

os ODS 9, ODS 11, ODS 13 e ODS 17 são colocados em prática. 

Num mundo onde 90% da comunicação é feita através da cor, estima-se que 

cerca de 350 milhões de pessoas invisuais sejam discriminadas, dependendo 

do apoio de outros. Tal pode restringir substancialmente a sua vida quotidiana, 

assim como muitas das coisas que consideramos um dado adquirido, quer seja 

num ambiente social ou profissional. Soluções sustentáveis 

Na Ageas, temos uma ampla gama de soluções sustentáveis de 

investimento para Investidores do sector do retalho, privados e 

institucionais (ver também a secção 4.5): 

A nova aplicação para identificação de cores desempenha um papel vital 

sempre que a cor for utilizada para efeitos de identificação e orientação ou 

apenas para fazer escolhas. O Grupo Ageas Portugal é a única companhia de 

seguros em todo o mundo a adotar o código de cores ColorADD nas suas 

comunicações. O Grupo Ageas Portugal tem desfrutado de uma parceria de 

longa data com a ColorADD, que se baseia na sua convicção de que as 

comunicações e a linguagem devem ser tão inclusivas quanto possível. 

Enquanto Grupo, a Ageas acredita plenamente na inclusão a todos os níveis, 

sendo esta iniciativa o reflexo disso. 

• Apólices de seguro do Grupo que respeitam critérios rigorosos de 

sustentabilidade, tais como o rastreio baseado em normas sobre os 

direitos humanos e convenções da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), o rastreio negativo sobre jogos de azar, abuso de 

animais, etc.; 

Soluções sustentáveis Unit-Linked com foco em temas (diversidade, clima, 

etc.) ou estratégias sustentáveis (exclusões de sectores controversos, o 

melhor na categoria, redução da pegada de carbono, etc.). 

• 

Quase 5 anos após o lançamento da Yongo, uma plataforma de poupança e 

investimento para crianças na AG, na Bélgica, a abordagem foi ainda mais 

simplificada ao reforçar a proposta de valor para os pais. O foco foi no que 

estes consideram mais importante, apostando num envolvimento fácil e 

transparente com esta geração nativa da era digital no sentido de poupar para 

as necessidades futuras dos seus filhos com menos de 8 anos. E muito em 

breve, os avós também terão acesso à plataforma, na qual poderão criar um 

mealheiro para os netos. A Yongo foi a primeira oferta destes investimentos de 

nova geração a visar um público mais jovem e com conhecimentos 

informáticos com soluções simples de entender e de fácil acesso como a Uppie 

e a Yolo! 

A AG também disponibiliza uma ampla e cada vez maior gama de produtos 

sustentáveis, incluindo produtos de pensão, poupança a longo prazo e 

produtos unit-linked. 

A maioria possui o selo de certificação externa Towards Sustainability. A AG 

decidiu focar-se nesta certificação, explicando um decréscimo temporário no 

número total de produtos certificados comparativamente a 2020 e um 

aumento na categoria “sem certificação”, dado que alguns produtos estão em 

fase de transição dos selos. A AG visa aumentar ainda mais os produtos 

certificados, sendo atualmente a única seguradora no mercado a poder 

oferecer produtos integralmente certificados da Branch 21. Em 2021, a 

quantidade de soluções sustentáveis continuou a crescer graças ao grande 

interesse dos Clientes, principalmente no negócio unit-linked, elevando o 

montante total para 12,8 mil milhões de euros, o que representa um aumento 

de 15% comparativamente a 2020. 

Saiba mais sobre como estamos a aumentar produtos e serviços 

transparentes que criam valor económico e social. 
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Um inquérito efetuado entre Colaboradores revelou que os vidros 

eficientes em termos energéticos são o primeiro e mais importante aspeto 

quando se considera aumentar a eficiência energética das casas das 

pessoas. Foi por esta razão que o Grupo Ageas Portugal decidiu 

implementar um projeto-piloto com os seus Colaboradores para 

desenvolver um serviço que visa, antes de mais, promover a literacia sobre 

a importância de soluções mais eficientes a médio-longo prazo, apoiar e 

aconselhar acerca da escolha correta dos equipamentos para cada imóvel 

e propor uma parceria com um fornecedor que garanta a solução mais 

adequada a um preço competitivo. O primeiro resultado deste projeto-

piloto foi a celebração de uma parceria com um fornecedor que oferece 

aos Colaboradores um desconto na substituição de janelas por outras mais 

eficientes em termos energéticos. 

Avizinham-se grandes oportunidades, dado que o Grupo Ageas Portugal 

possui atualmente uma carteira de aproximadamente 600 000 apólices 

habitação. Como seria de esperar, trata-se de um projeto ainda numa 

fase inicial, mas ilustra o nosso compromisso firme em oferecer soluções 

aos nossos Clientes que proporcionem escolhas sustentáveis. Ageas 

O Grupo Ageas Portugal já tem um forte historial nesta área por oferecer 

soluções para fugas, por exemplo. 

Aumento da consciência ambiental 

O premiado projeto de componentes automóveis ecológicos da Ageas 

UK continua a ir de vento em popa. Agora, cerca de 20 a 25% das suas 

reparações envolve a utilização de componentes automóveis ecológicos. E 

graças à estratégia inovadora da Ageas de combinar as suas operações de 

salvado com o fornecimento de peças ecológicas, um em cada cinco 

componentes automóveis ecológicos utilizados provém dos seus próprios 

veículos recuperados. Este projeto progressivo está a ajudar a prolongar a 

vida útil dos materiais já existentes, reduzindo simultaneamente a 

necessidade de se produzir mais plástico e metal. Ao mesmo tempo, devido 

aos problemas na cadeia de abastecimento global, as peças ecológicas 

provaram ser uma solução mais rápida. Não é admirar que a ABI 

(Association of British Insurers - Associação de Seguradoras Britânicas) 

tenha optado por peças ecológicas para figurar no filme que irá exibir na 

COP26 sobre como o sector dos seguros está a acelerar o seu trabalho 

para cumprir o objetivo de emissões zero. 

Medir a eficácia das promessas aos Clientes 

A Etiqa é a única empresa líder de seguros Automóvel e Takaful na Malásia 

a oferecer o serviço “drive less and pay less” [conduza menos e pague 

menos], o qual aborda o facto de os Clientes estarem a enfrentar 

dificuldades económicas, acentuadas pela Covid-19, promovendo 

simultaneamente um regime que incentiva a poluir menos de forma natural. 

Conduzir menos de 5 000 km proporciona uma redução de 30% no prémio, 

para além de uma escala progressiva de incentivos associados à 

quilometragem reportada. Para terem direito ao desconto, os Clientes só 

têm de enviar fotografias do conta-quilómetros e das matrículas das suas 

viaturas através da aplicação Smile da Etiqa, aumentando também o 

envolvimento com os Clientes. 

Com esta iniciativa “drive less save more”, a Etiqa está claramente a 

demonstrar que é possível conjugar os desafios comerciais e sociais, 

como o ambiente, para alcançar uma situação vantajosa para o Cliente e 

para o mundo em geral. 

A Ageas continua a investir na medição da NPS dos seus Clientes. A 

Ageas está constantemente a desenvolver a NPS de pontos de contacto, 

não só nos mercados em que está consolidada, mas também dentro das 

suas parcerias. Gradualmente, o grau de implementação está a aumentar. 

A Aksigorta, na Turquia, já media todos os percursos dos seus Clientes e, 

em 2021, o Grupo Ageas Portugal implementou a NPS em todas as suas 

marcas e linhas de negócio. Em combinação com um processo cíclico de 

feedback, esta medida provou ser uma ótima abordagem para a melhoria 

contínua da experiência dos Clientes. Tal também se verifica na Ageas UK, 

que possui um forte historial na organização de uma melhor experiência 

dos Clientes por compreender melhor o percurso destes do início ao fim. Com o seguro Automóvel “Fiat Connect Motor Insurance”, a Aksigorta foi 

a primeira companhia do mercado turco a lançar uma aplicação que 

rastreia os dados de utilização dos veículos. Graças à colaboração com a 

Fiat, é possível analisar o número de dias de utilização do veículo e o 

comportamento de condução do Cliente. Estes dados são avaliados 

pela Aksigorta e refletidos no preço do seguro automóvel. Os condutores 

que utilizem a aplicação e demonstrem o comportamento de condução 

correto beneficiam de descontos superiores a 10% nas apólices de seguro 

Automóvel, dependendo do período de utilização da viatura. Com este 

Projeto, a Aksigorta vendeu cerca de 4 600 apólices ao longo de 2021. 

Em 2021, verificámos alguma volatilidade nos resultados da NPS da 

concorrência. Embora a Médis em Portugal figure na liderança do segmento 

de cuidados de saúde e a Ageas UK tenha conseguido obter uma 

classificação muito superior à do mercado, algumas marcas desceram 

abaixo da média do mercado apesar dos bons resultados na NPS de pontos 

de contacto. Através da estratégia Impact24, a Ageas está a focar-se ainda 

mais neste indicador-chave para medir o progresso da experiência do 

Cliente. Os Clientes da Ageas podem esperar uma melhor experiência do 

Cliente com uma NPS no quartil superior e a garantia de uma melhoria 

contínua do seu desempenho. 
Número de clientes, incl. entidades não consolidadas (em milhões) 2021 2020 

Bélgica 

Reino Unido 

Europa Continental 

Ásia 

Total 

2,91 

4,32 

9,68 

27,66 

44,57 

2,97 

5,16 

5,18 

25,53 

38,84 

Presença 

Número de países com presença direta ou indireta 14 14 

Satisfação do Cliente 

% de entidades consolidadas com NPS de benchmarking vs. concorrência 

% de entidades consolidadas com uma pontuação NPS na ou acima da média do mercado local 

% dos percursos/pontos de contacto do cliente monitorizados de forma consistente no NPS transacional 

58% 

75% 

71% 

58% 

92% 

61% 
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4.3 
Os nossos Colaboradores 

Assuntos materiais abrangidos relacionados com 
Colaboradores 
• Saúde e bem-estar dos nossos Colaboradores 

• Desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos 
Colaboradores 

Ótimos lugares para Crescer em fase de construção 

Ao criar um “Ótimo lugar para Crescer” para os Colaboradores da Ageas, 

o principal aspeto é um ambiente de trabalho dinâmico. A Covid-19 mudou a 

forma como a Ageas pensa sobre o futuro do trabalho, atuando como 

acelerador. Não se trata apenas do novo fenómeno de formas de trabalho 

híbridas. O ambiente de escritório físico certo que mantenha as pessoas 

interligadas também é importante. 

A contínua crise da Covid-19 criou, mais do que nunca, tempos 

desafiadores para todos os Colaboradores, em termos de bem-estar, 

sentimento de pertença, colaboração e fazer parte de um propósito maior. 

No entanto, enquanto se repensava a forma de trabalhar da Ageas e se 

moldava o seu próprio Futuro do Trabalho, o pessoal da Ageas demonstrou 

um envolvimento e compromisso extraordinários e autênticos em cumprir 

todas as promessas, face a todos os Stakeholders. 

A Ageas quer criar um ambiente de trabalho inspirador, flexível e 

digitalmente inteligente, no qual se dê prioridade à colaboração com base na 

confiança e ao bem-estar dos Colaboradores. Um espaço que reflita a 

cultura e os valores, os alicerces da companhia. 

2021 ficou marcado pela criação e construção de novos locais de trabalho 

sustentáveis, onde as pessoas se podem reunir ou interrelacionar facilmente 

com colegas que estejam a trabalhar remotamente, executando as tarefas no 

espaço mais adequado à atividade. Juntamente com os seus Clientes, os Colaboradores da Ageas estão no centro 

do seu negócio. De modo a apoiar plenamente os seus 40 000 Colaboradores 

espalhados pela Europa e as joint ventures na Ásia, que unem forças todos os 

dias para apresentar resultados, a Ageas está mais empenhada em cumprir as 

promessas feitas às suas pessoas. Reconhece a contribuição de cada 

indivíduo, promove uma cultura colaborativa, diversificada e inclusiva baseada 

na confiança mútua, e investe quer (i) nas pessoas, ao criar um ambiente de 

aprendizagem e bem-estar constantes, e ao alargar os investimentos no 

desenvolvimento e na Gestão de Talentos, quer (ii) nos seus locais de trabalho, 

fazendo com que, por um lado, os seus escritórios sejam espaços de encontro 

vibrantes para experiências de colaboração, cocriação e aprendizagem, e, por 

outro, os locais de trabalho domésticos sejam espaços de trabalho cómodos, 

bem equipados e semelhantes a escritórios, contribuindo para um melhor 

equilíbrio entre a vida profissional e familiar. 

Um breve resumo de todos os locais em fase de construção 

Em primeiro lugar, o anúncio de planos de aquisição de um novo 

edifício-sede para o Centro Corporativo Ageas. Esta mudança para um 

local totalmente novo, o edifício Manhattan, em Bruxelas, terá lugar no 1.º 

trimestre de 2023. Este edifício foi completamente remodelado e projetado 

a pensar no futuro, pondo a sustentabilidade e o bem-estar em primeiro 

lugar. Esta nova base de operações corresponde aos valores e visão da 

Ageas, refletindo a ambição do Grupo de ser um Ótimo lugar para Crescer 

para todos os Colaboradores. 

Em segundo lugar, a expansão dos escritórios da AG Insurance para integração 

de um novo centro de aprendizagem e inovação, o AG Campus. Neste novo 

conceito de aprendizagem e desenvolvimento, os Colaboradores podem 

partilhar os seus talentos individuais e inspirar-se mutuamente noutras 

pessoas/talentos. Os Colaboradores podem assim tirar partido das mais 

modernas técnicas de aprendizagem para alargar as suas competências e 

conhecimentos, tudo isto num ambiente totalmente sustentável que visa 

alcançar zero emissões de carbono. 

Uma abordagem ‘Sm@rter Together’ do Grupo 

Para preparar e antecipar o novo plano estratégico Impact24 da Ageas, 

que foi desenvolvido ao longo de 2021, foram postas em prática várias 

iniciativas que demonstram a ambição do Grupo de ser um Ótimo lugar para 

Crescer para todos os Colaboradores. 
E por último, em Portugal, foram construídos novos escritórios no Porto e em 

Lisboa para consolidar seis escritórios geograficamente dispersos em apenas 

dois. Estes escritórios de última geração criarão uma maior proximidade e 

condições para uma nova forma de trabalhar, expressas no programa “Olá 

amanhã”, integrando também um espaço dedicado à aprendizagem e ao 

desenvolvimento. 

Para apoiar esta ambição, o “Sm@rter Together”, um fluxo de trabalho 

dedicado, tem vindo a definir e a moldar uma resposta personalizada aos 

desafios do futuro do trabalho. O “Sm@rter Together” possibilitou uma 

abordagem a nível do Grupo, incluindo: 

• Políticas e processos de RH adaptados que permitem uma resposta 

rápida e flexível à nova realidade, tendo em conta o aumento das formas 

de trabalhar híbridas e remotas, repensando e reorganizando a 

abordagem ao trabalho de escritório; 

Investimentos constantes em novos escritórios, referidos como “Ótimos 

lugares para Crescer em fase de construção”; 

Investimentos em ferramentas digitais colaborativas e no 

desenvolvimento das competências digitais de todos colaboradores, o 

que nunca foi tão importante como agora; 

Alteração dos percursos de direção, os quais foram desenvolvidos para 

apoiar uma liderança, cultura e colaboração em equipa adaptáveis no 

contexto da nova realidade de trabalho, refletindo também os valores da 

Ageas. 

Estes novos edifícios visam obter a certificação BREEAM após a conclusão, 

garantindo o desempenho social, ambiental e económico. Da gestão ecológica 

do consumo de energia, água e resíduos à utilização de materiais sustentáveis 

ou da economia circular, passando pela garantia de todas as condições de 

bem-estar dos Colaboradores da Ageas. 

• 

• 

• 
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O “Ageas O’Clock” ajuda os colaboradores a gerir o desafio de 

trabalhar a partir de casa 

Em 2021, muitos dos Colaboradores portugueses foram forçados a 

trabalhar maioritariamente a partir de casa por motivos de segurança da 

Covid-19. Embora existam muitos aspetos positivos no trabalho remoto, este 

trouxe consigo um novo conjunto de desafios. Mais reuniões, mais e-mails do 

que nunca e maior pressão sobre os Colaboradores para se tornarem mais 

organizados e gerirem o seu dia. 

Saúde e bem-estar Era território desconhecido para todos, pelo que havia uma necessidade 

urgente de garantir que o tempo entre a vida profissional e pessoal fosse 

respeitado em prol da sanidade de cada Colaborador. Simultaneamente, era 

fundamental manter o foco na produção de resultados para os Clientes. 

Ser um “Supporter of your life” não só é um compromisso firme para com 

os Clientes, mas também para com os Colaboradores. Estão em curso 

esforços contínuos para desenvolver ainda mais uma cultura empresarial que 

coloca as pessoas como prioridade, contando com novas iniciativas de 

saúde e bem-estar para todos os colaboradores que foram introduzidas em 

todas as entidades, tanto a nível local como do Grupo. 

Reconhecendo este desafio, o Grupo Ageas Portugal introduziu o conceito 

do “Ageas O’Clock” ao criar diretrizes especiais em torno da gestão do 

tempo quando se trabalha a partir de casa. Foi estabelecido um conjunto 

simples de diretrizes em torno de quatro temas: 

O Desafio Ageas 

O Desafio Ageas foi lançado em todo o mundo em 2019. No final de 

2021, quase 50% dos Colaboradores estavam conectados através de uma 

plataforma digital que proporciona desafios de bem-estar ligados à atividade 

física, alimentação saudável e ideias gerais de gestão da saúde partilhadas 

ao longo do ano. Um grupo de colegas selecionado em setembro de 2020 

para preparar e participar num triatlo olímpico em Lisboa não pôde participar 

pessoalmente devido às contínuas restrições da Covid-19. Porém, a maioria 

conseguiu, entretanto, participar num triatlo alternativo local na Bélgica ou no 

Reino Unido, o que lhes permitiu continuar a ter esperança de participar 

nesta prova em 2022 juntamente com um grupo recém-selecionado de 50 

Colaboradores de todas as entidades Ageas. 

O objetivo global do Desafio Ageas, fixado em 2021, era alcançar 3 milhões 

de quilómetros de movimento ativo. No final de 2021, tinham sido registados 

mais de 2,8 milhões de quilómetros no contador graças aos passos diários, 

caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, natação e muitas outras 

atividades de todos os participantes! Os desafios ao longo de 2021 incluíram o 

Ageas Tour Challenge, durante o qual os participantes caminharam, de forma 

virtual, de uma região Ageas para outra; e o Tour de France Challenge, 

durante o qual as equipas virtuais percorreram a mesma distância que 

ciclistas profissionais no mesmo período. As novidades em 2021 foram o 

conceito da “camisola cinzenta” para participantes com mais de 50 anos e 

também um desafio baseado no conceito dos Jogos Olímpicos, no qual as 

equipas têm de superar cinco desafios desportivos e ganhar cinco anéis 

olímpicos para receber a sua própria medalha Ageas. Localmente, cada 

empresa em atividade criou soluções específicas para os seus Colaboradores 

para apoiar o contínuo bem-estar mental, físico e financeiro, incluindo 

iniciativas como o “Ageas O'Clock” em Portugal. 

• 

• 

 

• 

• 

Formas de gerir e priorizar melhor os e-mails. 

Regras para aumentar a eficiência das reuniões e respeitar o tempo dos 

outros. 

Diretrizes sobre boas práticas ao interagir remotamente com os colegas 

e, por último, recomendações dedicadas aos diretores, para os relembrar 

de definir claramente com cada equipa como irão colaborar e depois 

promover a confiança. 

No final de 2021, 78% dos Colaboradores e diretores portugueses inquiridos 

acerca da aplicação das diretrizes “Ageas O’Clock” confirmaram que as regras 

tinham sido adotadas e estavam a conduzir a melhorias reais no ambiente de 

trabalho diário. Ainda há uma curva de aprendizagem a percorrer, mas ao 

mesmo tempo a iniciativa é muito útil no contexto de um modelo de trabalho 

híbrido, a nova realidade. Será uma tarefa árdua, mas com muitos 

Colaboradores motivados e a encorajar os colegas a aderir ao proverbial “fuso 

horário Ageas O'Clock”. 

Programa de Assistência a Colaboradores 

O Programa de Assistência a Colaboradores (EAP - Employee Assistance 

Program) da AG e do Centro Corporativo Ageas é um serviço cada vez mais 

utilizado pelos Colaboradores e pelas suas famílias. O EAP oferece aos 

Colaboradores, aos seus companheiros e filhos dependentes a oportunidade 

de utilizar gratuitamente uma gama de serviços profissionais, de 

aconselhamento jurídico e apoio psicológico a conselhos sobre orçamento e 

apoio da liderança. Os serviços são prestados por uma entidade externa, cujos 

advogados se comprometeram em manter o sigilo profissional e proceder ao 

tratamento estritamente confidencial de todos os dados. 

Os Colaboradores podem facilmente aceder a este serviço ligando para um 

número de telefone gratuito, enviando um e-mail ou recorrendo à plataforma 

online. Além disso, as pessoas podem consultar uma biblioteca online que 

contém artigos com dicas e truques sobre assuntos relacionados com o bem-

estar, bem como utilizar a “Happy Care”, uma ferramenta online de autoajuda 

que ajuda a aumentar a resiliência mental através de exercícios, testemunhos, 

conselhos e informações. 

A Ageas contribuiu diretamente para o ODS 3 ao promover a abordagem 

de um estilo de vida ativo e saudável para os seus Colaboradores. 
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Preparação do Impact24 

O plano de competências Impact24 irá centrar-se nas competências de 

liderança e comportamentais necessárias para nos tornarmos num “Ótimo 

lugar para Crescer”, nos conhecimentos técnicos comerciais e digitais para 

Aumentar a Atividade Principal, nos conhecimentos técnicos em ecossistemas 

e plataformas para desenvolver novas oportunidades de Crescimento e na 

proficiência em torno da sustentabilidade. Para apoiar a sustentabilidade, foi 

lançado um novo programa de e-learning sobre Sustentabilidade em setembro 

de 2021 para os que figurassem na lista Top 800. 

Gestão de Talentos, Retenção de Talentos e 
Desenvolvimento de Talentos dos nossos Colaboradores 

Embora a nível local todas as empresas operacionais coloquem 

continuamente a Gestão de Talentos, no sentido mais lato, no topo da lista de 

prioridades, para dar resposta às necessidades específicas dos Colaboradores 

a todos os níveis, a Ageas também tem estado a desenvolver cada vez mais a 

sua Gestão de Talentos em todo o Grupo ao implementar e cumprir as 

ambições e compromissos estabelecidos no início do Connect21, bem como ao 

assentar as fundações para a impactante Gestão de Talentos do Impact24. 

Na área de Gestão de Talentos, os planos de sucessão da administração de 

topo indicam uma sólida base de líderes qualificados, limitando os riscos 

operacionais na continuidade dos negócios. Além disso, através da 

identificação de atores-chave e pessoas com elevado potencial, foram 

estabelecidas conversas dedicadas à carreira, bem como percursos de 

desenvolvimento, para apoiar as aspirações de carreira e garantir a retenção 

de talentos. Para além das ações em curso em termos de desenvolvimento, 

carreira e sucessão, foram implementadas inúmeras ações novas para 

garantir a realização das ambições do Grupo, nomeadamente: 

Conclusão do Connect21 

Comportamento de Liderança 

O grande investimento no desenvolvimento da liderança, iniciado em 

2020 com o lançamento do Percurso de Desenvolvimento Executivo, 

continuou em 2021. O Percurso de Desenvolvimento Executivo oferece aos 

diretores de topo a oportunidade de avaliar os seus comportamentos de 

Liderança Ageas. O percurso, desenvolvido em colaboração com uma 

entidade terceira profissional, disponibiliza uma combinação de 

questionários online e sessões de coaching concebidos para descobrir 

pontos fortes de liderança, mas também áreas de desenvolvimento. Após 

um projeto-piloto de sucesso e um percurso de carreira acelerado para a 

Comissão de Gestão, o programa foi estendido a 111 diretores de topo em 

todo o Grupo. Uma versão mais concisa do programa está atualmente a ser 

organizada por entidades locais para o próximo nível de direção. 

• Cada entidade irá estabelecer uma reserva equilibrada em termos de 

género que inclua jovens talentos com potencial para crescer e assumir 

cargos de comissões de gestão locais e, com o tempo, cargos da Comissão 

de Gestão do Grupo. 

Será estabelecido um plano para treinar e desenvolver esta reserva de 

talentos.  

Serão estabelecidas reservas funcionais de talentos e sucessão (p. ex., 

Departamento de Risco, Financeiro, etc.) para identificar talentos de forma 

mais aprofundada na organização, com o objetivo de aumentar a sua 

visibilidade junto à administração de topo. Esta abordagem irá aumentar a 

reserva funcional para cargos vagos no contexto de processos de F&A ou 

sucessão. 

Os planos de sucessão serão ainda mais postos em causa e completados 

para garantir que são equilibrados em termos de género. 

As listas finais de seleção para cargos de administração de topo devem 

obrigatoriamente incluir um candidato do sexo masculino e um do sexo 

feminino; 

As conversas sobre carreira com os membros da Comissão de Gestão foram 

concebidas para aumentar a visibilidade de talentos fora da linha hierárquica. 

O âmbito do exercício será estendido aos que figurem na lista Top 800, 

criando assim uma perspetiva de longo prazo sobre potenciais evoluções. 

• 
 

• 
 
 
 

• 

A Ageas Academy desenvolveu uma análise de liderança personalizada a 

360° com base nos quatro valores: Care, Share, Deliver, Dare. Tal permitiu 

analisar e identificar oportunidades de desenvolvimento em vários 

programas, tanto nas entidades locais como a nível do Grupo. 120 diretores 

de topo utilizaram a análise para apoiar o seu Percurso de Desenvolvimento 

Executivo. Além disso, foram utilizadas cerca de 130 análises de liderança 

em iniciativas e conversas locais sobre desenvolvimento. O resultado 

consolidado da análise foi integrado em programas de alteração locais, 

causando um impacto no vasto leque de liderança das entidades e do 

Grupo. Os programas relativos à cultura de feedback e ao desenvolvimento 

contínuo, bem como as conversas com base na confiança, contribuíram para 

melhorar a retenção de talentos nas entidades. 

• 

• 

• 

Soluções locais para mercados locais 

Na AG Insurance (Bélgica), constatou-se que os Colaboradores na faixa 

etária acima dos 45 anos participaram em apenas metade dos programas de 

formação do que os restantes Colaboradores. Contudo, este grupo de 

Colaboradores tem uma experiência valiosa, pelo que o seu desenvolvimento 

contínuo é importante, independentemente da sua antiguidade. 

Série “Dare” [Atrever] e Programas liderados por 
Formadores 

A Ageas Academy continuou a apresentar programas virtuais para apoiar o 

desenvolvimento em matéria de comportamento de liderança, adaptabilidade, 

resiliência e tecnologia. Ao fazê-lo, a Academy recebeu, em 2021, 364 

participantes em programas liderados por formadores, 2 202 participantes em 

programas de e-learning e plataformas de desenvolvimento online e 1 025 

participantes em palestras mensais dadas por especialistas externos, 

designadas por série “DARE”. A série “DARE” abordou assuntos como (i) O 

talento é a nova moeda, (ii) Blockchain, (iii) Sustentabilidade, (v) Centralidade 

no Cliente, (vi) O renascimento do polímata, entre outros, cujas sessões foram 

todas gravadas, partilhadas e disponibilizadas para visualização a pedido. 

Foi acordado um objetivo para fortalecer o intercâmbio entre estes 

Colaboradores, bem como a sua rede e colaboração, e estimular a sua 

curiosidade e vontade de aprender. Para alcançar este objetivo e 

sensibilizar as pessoas deste grupo-alvo, foi estabelecida uma plataforma 

comum, dando origem à “Comunidade de Talentos Experientes”! 

Este grupo é apoiado por várias iniciativas concebidas para promover a 

inspiração, a interligação, a aprendizagem e a partilha de conhecimentos e 

experiências. Juntamente com um grupo dedicado na plataforma Connect AG 

(Workplace), foram organizadas quatro sessões inspiradoras, tendo os quatro 

valores como fio condutor: “You set the direction” [É você que define o rumo] 

(Cuidar), “It all starts with curiosity” [Tudo começa com a curiosidade] 

(Partilhar), “The future is your own” [O futuro é o seu] (Concretizar) e “Dare to 

jump” [Atreva-se a saltar] (Atrever). 
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As seguintes afirmações foram muito apoiadas: 

Durante cada sessão, tanto os oradores internos como externos partilharam 

a sua experiência e conhecimentos técnicos. Os participantes tiveram a 

oportunidade de se interrelacionar e trocar impressões durante cada 

sessão, pois foram organizadas interações através de sessões plenárias e 

pequenos intervalos. As primeiras reações foram positivas, pelo que a 

iniciativa terá continuidade em 2022. 

• “Estou preparado para ir mais além” e “Gosto de trabalhar com a minha 

equipa” obtiveram muito apoio, dado que 91 % dos Colaboradores 

concordaram ou concordaram plenamente e 

“Tenho confiança e segurança no meu gestor” registou a melhoria mais 

acentuada nas pontuações em relação ao ano homólogo, obtendo uma 

taxa de 84% em 2021. 

• 

Estas iniciativas estão em linha com o ODS 4. Compreensivelmente, todas as empresas operacionais tiveram de 

estabelecer prioridades aos desafios sem precedentes impostos ao mundo 

pela Covid-19. O foco das atenções tem sido a comunicação, o bem-estar e 

o apoio a acordos de trabalho remoto. Além disso, algumas empresas 

também desenvolveram iniciativas específicas para trabalhar na experiência 

dos Colaboradores e, mais especificamente, no progresso em torno da 

Diversidade e Inclusão. 

Envolvimento dos colaboradores 

Para preservar o envolvimento e as competências dos 

Colaboradores, continua a ser fundamental obter feedback através de 

inquéritos regulares sobre envolvimento a nível local e global, de modo a 

manter um forte foco estratégico. Tal ajuda a impulsionar o crescimento, 

a cultura e a liderança. 

Os esforços feitos em 2021 incidiram maioritariamente na saúde e bem-

estar, tendo assente as fundações para o Impact24 e para a digitalização 

contínua de processos, apostado na preparação para o “Sm@rter Together” 

e na formação para diretores sobre como liderar equipas de forma virtual, 

revitalizando como, quando e onde se realizam as reuniões e trabalhando 

com ferramentas de envolvimento como a Peakon, que permitem uma 

capacidade de resposta ágil e em tempo real às necessidades dos 

Colaboradores. 

No contexto do Impact24 e das prioridades dos Recursos Humanos, é cada 

vez mais importante criar condições de estabilidade para as pessoas, atrair e 

reter talentos. Será fundamental compreender melhor a sua experiência, 

através de ações mais frequentes, bem como todas as fases do ciclo de vida 

dos colaboradores. 

Apesar das dificuldades colocadas pela atual pandemia, os níveis de 

desempenho no inquérito de 2021 mantiveram-se ou melhoraram 

ligeiramente. Pelo menos 50% das empresas operacionais da Ageas 

alcançaram uma pontuação NPS de Colaboradores no quartil superior. 

Em geral, as taxas de participação permaneceram as mesmas ou 

melhoraram para a maioria das companhias, verificando-se uma taxa de 

participação de 100% para o Escritório Regional da Ageas na Ásia e nas 

Filipinas. 

Discordo totalmente (%) Discordo(%) Nem uma coisa 
nem outra(%) 

Concordo(%) Concordo plenamente (%) 

1 2 2 3 

 
2 3 

1 3 

 
13 

13 14 13 
12 

14 14 35 14 38 31 39 35 
41 

44 46 
51 43 44 

47 

Tenho orgulho em fazer 
parte desta empresa 

Recomendo a minha empresa como 
local de trabalho 

Gosto dos desafios que o meu 
trabalho me oferece 

11 

11 

11 

12 

2 3 7 8 

1
1 2 4 8 7 

13 

40 
46 43 45 46 

50 

41 

48 44 44 
41 38 

Gosto de trabalhar com a 
minha equipa 

Tenho confiança e segurança 
no meu gestor 

Estou preparado para 
ir mais além 
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Diversidade e Inclusão 

A Ageas assumiu um claro compromisso para com a diversidade e a 

inclusão, expresso através da sua política de Diversidade e Inclusão, bem 

como através das metas ambiciosas que fazem parte dos objetivos não 

financeiros da estratégia Impact24. 

A Ageas trabalha em todo o grupo para garantir que todos os 

Colaboradores, independentemente de quem sejam, se sentem bem-

vindos, respeitados e têm a oportunidade de desenvolver o seu potencial 

na organização. O plano de Diversidade e Inclusão do Grupo, lançado no 

início de 2020, visa o desenvolvimento de um local de trabalho inclusivo, 

tendo em conta o género, idade, incapacidade, etnia, nacionalidade, 

orientação sexual, religião, entre outros. 

Para o futuro, foram estabelecidas três metas específicas focadas no 

aumento da representação feminina nos níveis superiores, com o objetivo 

de as atingir, o mais tardar, até ao final de 2024: 

▪ Índice de “Telhados de Vidro” (GCI - Glass Ceiling Index) - trata-se 

de um KPI externo utilizado pela iniciativa Women in Finance para 

medir a presença relativa de mulheres em cargos de administração 

de topo comparativamente ao número de mulheres da empresa. A 

pontuação ideal é de 100%. 

Planos de sucessão equilibrados em termos de género para os Top 
800. 

Índice de Diversidade de Género (GDI - Gender Diversity Index) - 

trata-se de um KPI externo utilizado pela organização European 

Women on Board para medir a presença relativa de mulheres a nível 

da administração e direção executiva de uma empresa. O GDI varia 

entre 0 e 2, sendo 1 a pontuação ideal. 

▪ 

 

▪ 

Foi estabelecido um Fórum Global de Diversidade composto por 

representantes das empresas da Ageas em todo o mundo e representantes 

de algumas joint venture. Este fórum lidera os esforços para cumprir as 

metas de diversidade do Impact24 e cria uma estratégia que apoia outros 

aspetos de diversidade e inclusão em toda a atividade. A mão de obra 

internacional do Grupo, que conta com 64 nacionalidades a nível mundial e 

mais de 21 nacionalidades somente na Sede, reflete a natureza internacional 

e inclusiva da atividade da Ageas, acolhendo o talento em todas as suas 

formas. 

A Ageas é membro da iniciativa Belgian Women in Finance e da organização 

European Women on Board, bem como de outras organizações focadas na 

diversidade em diferentes mercados locais. 

Embora abordar os desafios do equilíbrio de género seja um dos objetivos 

principais de diversidade e inclusão, o Fórum Global de Inclusão chegou a 

acordo quanto a três áreas prioritárias para 2021: “Género”, “Incapacidade” 

e “5 Gerações”. Foram realizadas as seguintes ações: 

Os progressos para se alcançar estas metas e reduzir a disparidade salarial 

entre homens e mulheres são apresentados na tabela abaixo. 

Women in Insurance, uma grande vitória 

Ao criar um Ótimo lugar para Crescer, a Ageas quer promover uma 

cultura aberta, inclusiva e inspiradora para todos. No Impact24, a Ageas 

confirmou o seu compromisso de aumentar ainda mais a diversidade da sua 

administração de topo. Como forma de concretizar esta ambição, a Ageas 

UK desenvolveu o programa Women in Insurance (WIN), especificamente 

focado no desenvolvimento da carreira e no apoio a colegas do sexo 

feminino. 

▪ Foi desenvolvida uma campanha de comunicação e sensibilização e 

foram abordados temas específicos através de comunicações na 

plataforma Workplace durante o ano. Por exemplo, foram efetuadas 

publicações sobre discriminação racial durante eventos festivos, como 

o Eid Mubarak, o Ramadan Kareem e o Ano Novo chinês. Foram 

publicados os destaques de carreira com as principais executivas para 

assinalar o Dia Internacional da Mulher. 

Em colaboração com a Women in Insurance (Reino Unido) e a 

European Women on Board, foram oferecidas oportunidades de 

desenvolvimento a diretoras talentosas e a Colaboradoras com elevado 

potencial. 

Na fase pós-Covid-19, todas as entidades evoluíram para uma nova 

organização de formas de trabalho híbridas, havendo uma 

combinação de “trabalhar a partir de casa” e “trabalhar no escritório”. 

Esta organização mais flexível das formas de trabalho proporciona 

um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. 

Foram estabelecidos relatórios de Igualdade de Género para todas as 

entidades, incluindo o da Diferença Salarial entre Homens e Mulheres, 

os quais variam do nível mais baixo, 5%, ao nível mais alto, 25%. Tal 

mede a diferença entre a média salarial dos homens e a das mulheres. 

A diferença deve-se principalmente à sub-representação das mulheres 

nos níveis superiores e em funções técnicas, bem como à sobre-

representação nos níveis inferiores e administrativos. Uma análise 

mais detalhada para monitorizar salários iguais para funções iguais em 

determinadas entidades confirmou que o género não é um fator 

diferenciador do salário na mesma função. 

▪ A WIN é uma iniciativa interna concebida para proporcionar às colegas do 

sexo feminino as competências, capacidades e confiança de que 

necessitam para se candidatarem a futuras oportunidades de liderança. 

Esta iniciativa garante que a Ageas continue a apostar no desenvolvimento 

das mulheres com vista à promoção. Trata-se de um passo importante na 

identificação de mulheres com alto potencial em todas as reservas de 

talentos. Até agora, 157 mulheres concluíram o programa WIN nos últimos 

5 anos e um quarto destas está a ser promovido. Em 2021, o programa 

continuou de forma remota, porém verificou-se que os participantes o 

descreveram como esclarecedor, informativo e estimulante. 

▪ 

▪ 

Saiba mais sobre como queremos criar um Ótimo lugar para Crescer 

para os nossos Colaboradores. 

40 Ageas Relatório e Contas 2021 

    

    
  

      
               

 

  
 

         

 



 

Interno 

Medir a eficácia das promessas aos nossos Colaboradores 
Esta tabela fornece todas as informações não financeiras relevantes, conforme acima referido, com dados comparáveis a 31 de dezembro de 2021 e 2020. 

Trabalhadores 2021 2020 

Número de efetivos da Ageas, incl. entidades não consolidadas 

Número de efetivos das entidades consolidadas 

Idade média (n.º de anos) 

 Antiguidade média (n.º de anos) 

Volume de negócios (%) 

Vagas (%) 

40 012 

10 723 

42,8 

14,0 

10,6 

3,6 

38 612 

11 179 

42,9 

14,2 

9,2 

2,0 

Diversidade e Inclusão 

Homens/mulheres (divisão total em %) 

Homens/mulheres na administração de topo (top 800, divisão em %) 

Homens/mulheres na administração (top 300, divisão em %) 

Homens/mulheres na direção executiva (divisão em %) 

Homens/mulheres no Conselho de Administração (divisão em %) 

Nacionalidades na sede (número) 

Nacionalidades nas entidades consolidadas (número) 

Índice de “Telhados de Vidro” (GCI) 

Índice de Diversidade de Género (GDI) 

Diferença salarial entre homens e mulheres (intervalo em %) 

46 % - 54 % 

65 % - 35 % 

73 % - 27 % 

80 % - 20 % 

64 % - 36 % 

21 

64 

50 % 

0,68 

5 % - 25 % 

46 % - 54 % 

66 % - 34 % 

74 % - 26 % 

89 % - 11 % 

67 % - 33 % 

22 

60 

48 % 

0,48 

12 % - 27 % 

Envolvimento dos Colaboradores 

Pontuação NPS dos Colaboradores 

Classificação do envolvimento dos Colaboradores 

Inquérito ao envolvimento dos Colaboradores (taxa de participação em %) 

Inquérito da Denison sobre cultura organizacional global (taxa de participação em %) 

62,4 

72,5 

87 % 

n/a 

51,2 

69,5 

87 % 

72 % 

Desenvolvimento dos colaboradores - Ageas Academy 

Número de participantes: 

Programas liderados por formadores 

Série “DARE” 

Online 

Número de programas (liderados por formadores, série “DARE” e online) 

Pontuação média da qualidade e conteúdo programático (escala de 1 a 10) 

364 

1 025 

2 022 

35 

8,5 

243 

472 

1 476 

32 

8,1 

Desenvolvimento dos colaboradores - Global 

Horas de formação por número de colaboradores 28 27 

Bem-estar do Colaborador 

Absentismo total por motivo de doença (%) 

Absentismo de curta duração por motivo de doença (%) 

Absentismo de longa duração por motivo de doença (%) 

Desafio Ageas (número de inscrições) 

6,1 

3,3 

2,8 

5 162 

5,6 

2,4 

3,2 

4 610 

Remuneração 

Total custos salários (em milhões de euros) 

Rácio de salário médio para CEO 

852 

20,6 

834 

24,2 

n/a: não aplicável 
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4.4 
Os nossos Investidores 

Assuntos materiais abrangidos relacionados com 
investidores 
• Resiliência financeira  

• Governance responsável 

A Ageas tem tudo a ver com a criação de valor a longo prazo: os aspetos 

financeiros e não financeiros andam de mãos dadas, respondendo às 

expectativas dos Investidores de ser uma companhia responsável e ética que 

cumpre as promessas que faz. 

Os compromissos para com os Investidores são os seguintes: 

Medir a eficácia das nossas promessas aos Investidores • Pretendemos alcançar um crescimento sustentável a longo prazo e 

oferecer retornos competitivos e dividendos de crescimento estável; 

Trabalhamos para cumprir os objetivos financeiros; 

Procuramos e fomentamos relações fortes com os Investidores que nos 

apoiam a longo prazo, baseadas na confiança e na transparência. 

• 

• 

O desempenho face aos objetivos financeiros no ano de conclusão do 

Connect21 encontra-se descrito na secção A.2 “Principais notas e 

desenvolvimentos financeiros”. A abordagem de governance da Ageas 

encontra-se detalhada na secção A.5 “Declaração de Corporate Governance”. 

A Ageas assumiu compromissos claros para com um conjunto de objetivos 

financeiros, atualizados no Impact24. Estes objetivos, por um lado, refletem um 

desejo de continuidade e coerência, mas, ao mesmo tempo, respondem 

também à evolução das expetativas dos Investidores em relação à companhia. 

Os objetivos financeiros devem apoiar a estratégia de longo prazo da Ageas, 

tendo em conta os desafios tecnológicos, sociais e outros com os quais se 

deparar. Os objetivos financeiros visam atingir um bom equilíbrio entre os 

objetivos operacionais, os objetivos de gestão de capital e os objetivos de 

solvência. O desenvolvimento de um conjunto de objetivos não financeiros 

deverá também responder às crescentes expectativas dos Investidores no que 

diz respeito ao papel mais amplo de uma empresa para com os seus 

Stakeholders. 

A Ageas realiza uma identificação semestral de Acionistas com a ajuda de 

uma empresa externa certificada. A 30 de junho de 2021, os analistas 

identificaram 89% da base de acionistas, dos quais os acionistas 

institucionais representam 54% de todas as ações em circulação da 

Ageas. A tabela abaixo relata a proporção de relacionamento de longa 

data com os nossos principais Acionistas institucionais. 

Em 2021, um inquérito realizado entre os nossos Investidores revelou que a 

Ageas continua a ser entendida como uma companhia responsável e ética 

com um papel importante na Sociedade; compliance e transparência são 

considerados pontos fortes. Veja como a Ageas teve um desempenho constantemente sólido ao 

longo dos últimos 5 anos face a uma série de principais indicadores de 

desempenho. 

Fidelização do Investidor 2021 2020 

% das ações em circulação representadas pelos 100 investidores 

Detidas pelo menos a 10 anos 

% das ações detidas por um mínimo de 10 anos 

50 % 

54 % 

33 % 

45 % 

53 % 

28 % 
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▪ 

▪ 

4.5 
A nossa Sociedade 

Assuntos materiais abordados relativos à Sociedade 
Investimentos socialmente responsáveis com foco em desafios sociais 

 

A Ageas cria valor a longo prazo e duradouro. À medida que terminamos o 

ciclo estratégico do Connect21, estamos ainda mais cientes dos nossos 

pontos fortes e onde podemos causar impacto enquanto ator responsável da 

Sociedade. 

Uma estratégia de investimento responsável e sustentável 

A Ageas tem um longo historial em sustentabilidade. A primeira solução 

de investimento sustentável foi lançada em 2007 através da AG, a 

subsidiária belga do Grupo, representando cerca de 75% da carteira de 

investimentos da Ageas. Esta estratégia evoluiu continuamente, conduzindo 

à celebração do PRI das Nações Unidas pelo Grupo Ageas e pela AG no 

final de 2018. 

No Connect21, o modelo de Stakeholders foi alargado de modo a incluir a 

“Sociedade” como uma quinta categoria de Stakeholders. Como com outros 

grupos de Stakeholders, as prioridades foram definidas num conjunto de 

promessas: 
▪ O nosso papel enquanto seguradora significa contribuir ativamente para 

uma Sociedade melhor, para além do seguro: prepararmo-nos para uma 

população envelhecida, proteger-nos contra eventos adversos e 

construir uma Sociedade mais saudável. 

O nosso negócio proporciona uma plataforma para fazer a diferença, 

equilibrando benefícios sociais com valor económico nas nossas 

principais atividades. 

Ao subscreverem os PRI da ONU (Princípios de Investimento 

Responsável das Nações Unidas), as empresas comprometem-se 

formalmente a incorporar os aspetos ambientais, sociais e de 

governance como uma pedra basilar fundamental das suas políticas de 

decisões de investimento. Desde então, a política tem sido gradualmente 

implementada no seio da organização e tanto a Ageas como a AG 

Insurance publicaram o seu primeiro relatório de transparência dos PRI 

da ONU em 2020. Em 2021, foi apresentado o segundo relatório dos PRI 

da ONU por ambas as entidades. Prevê-se que os relatórios sejam 

divulgados em junho de 2022. 

 

A Ageas visa contribuir para uma Sociedade melhor de três formas: 

▪ 

 

Uma estratégia de investimento responsável e sustentável; 

Maior enfoque em operações amigas do meio ambiente e no 

comportamento operacional sustentável; 

Iniciativas filantrópicas. 

▪ 

Reforço da abordagem 

A Ageas está continuamente a aperfeiçoar a sua abordagem de investimento 

responsável de acordo com a ambição reforçada definida pelo grupo no contexto 

da sustentabilidade. Em 2021, fortaleceu as suas políticas de exclusão ao 

excluir formalmente novas atividades e sectores, tais como jogos de azar, 

perfuração no Ártico com câmaras termográficas, xisto betuminoso e gás de 

xisto, areias petrolíferas e o comércio de derivados de matérias-primas 

alimentares. 

Em 2021, a Ageas continuou a investir os seus ativos de forma sustentável e 

responsável, contribuindo para soluções destinadas a cidades sustentáveis e 

aos desafios climáticos, para além de ter fortalecido as economias locais. 

A Ageas conseguiu reduzir ainda mais a pegada de carbono nas suas 

operações graças a várias iniciativas. Em todo o mundo, várias parcerias e 

ações concretas continuam a demonstrar o compromisso da Ageas em apoiar 

as comunidades locais e se envolver em atividades filantrópicas. 

Os principais princípios de investimento aplicados são estabelecidos aqui: 

Armas controversas Embargo financeiro Paraísos fiscais 

Excluímos Indústria de armamento Tabaco Jogos de azar Carvão para aquecimento 

Extração não convencional de petróleo e gás Derivados de matérias-primas alimentares 

INTEGRAMOS Integração da análise ESG 

Envolvemos Votação e Envolvimento 
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No que diz respeito às entidades consolidadas, a Ageas tem um conjunto 

de critérios de exclusão em vigor relativo a, entre outros, armas 

controversas (minas terrestres antipessoais, munições/bombas de 

fragmentação, armas nucleares, químicas e biológicas, etc.), jurisdições em 

paraísos fiscais2 e países sujeitos a sanções e embargos internacionais, 

bem como fabricantes de armamento. Estas regras de exclusão aplicam-se 

a todos os investimentos, exceto para as posições de obrigações históricas, 

que podem vencer. 

A pegada de carbono das carteiras de ações e obrigações foi calculada na 

Bélgica e no Reino Unido. Algumas métricas relacionadas com o clima 

definidas no Regulamento sobre Divulgação de Informações relacionadas 

com a Sustentabilidade no Sector Financeiro (SFRD - Sustainable Finance 

Disclosure Regulation) serão ainda mais integradas nos processos daqui 

para a frente. Na Bélgica, foram dados os primeiros passos para medir a 

pegada de carbono da crescente carteira de infraestruturas, a qual contava 

com 58 projetos no final de 2021 e será desenvolvida em 2022. A 

monitorização e o cálculo da intensidade de carbono, pegada de carbono e 

outras métricas serão validados e estendidos às restantes entidades 

consolidadas. 

A integração dos fatores de sustentabilidade (ESG) tornou-se dominante no 

processo de decisão de investimentos em todas as classes de ativos. Estes 

fatores podem criar riscos e oportunidades para as empresas e são, como 

tal, parte integrante da análise de investimento. Para as entidades em que a 

maioria dos ativos é gerida internamente, implementou-se uma abordagem 

própria de integração de ESG. Se a maioria dos ativos for subcontratada a 

gestores de ativos terceiros, os signatários dos PRI da ONU serão 

privilegiados. Relativamente a investimentos em infraestruturas, os 

princípios do Equador3 foram incorporados na análise. 

Especificamente no que diz respeito aos aspetos ambientais, os 

seguintes princípios foram implementados na tomada de decisão: 

▪ Exclusão dos sectores mais sensíveis: 

▪ Exclusão de investimentos em atividades relacionadas com o 

carvão, tais como mineração e geração de eletricidade. 

Apenas as posições de títulos na carteira proprietária ainda estão 

autorizadas a vencer para efeitos técnicos de correspondência de 

ALM dos fluxos de caixa. 

Não são permitidos novos investimentos em sectores relacionados 

com o carvão e os investimentos existentes serão totalmente 

alienados até 2030. 

Desde 2021, exclusão de empresas ativas na extração não 

convencional de petróleo e gás, ou seja, perfuração no Ártico, xisto 

betuminoso e gás de xisto, bem como areias petrolíferas. 

▪ 
Quer no contexto da implementação dos Princípios do Investimento 

Responsável das Nações Unidas, quer do Grupo de Trabalho para as 

Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD), a Ageas e 

mais especificamente a AG, na Bélgica, assumiu a liderança e avançou 

com uma política de envolvimento para as empresas investidas. Como tal, a 

AG pretende melhorar o perfil de ESG das empresas nas quais investe com 

vista a alcançar os seus objetivos de investimento a longo prazo. 

▪ 

▪ 

Foram implementados critérios restritivos adicionais para 

investimentos em sectores de energia convencionais, 

especificamente para produtos de investimento com foco na 

sustentabilidade. 

Aumento dos investimentos em atividades económicas elegíveis à 

taxonomia, tais como infraestruturas de energias renováveis e 

infraestruturas de mobilidade sustentável, bem como em títulos 

“verdes”. 

Apoio de empresas em fase de transição. É dada especial atenção a 

fatores ambientais na abordagem de integração de ESG, tais como o 

consumo de energias renováveis, a pegada de carbono, o programa 

de redução de gases com efeito de estufa, a política ambiental e 

informações qualitativas sobre a estratégia climática da companhia, 

incluindo o compromisso para com a SBTi (Science Based Target 

initiative). Estas informações estão também totalmente integradas nos 

processos de investimento. 

▪ 

Após a realização dos pontos de situação da nossa abordagem, todos os 

investimentos foram avaliados quanto ao seu valor de sustentabilidade, o 

âmbito de outros investimentos sociais e sustentáveis foi alargado e duas 

novas categorias foram adicionadas à lista de investimentos sustentáveis 

(ver tabela no final desta secção): 

• Edifícios ecológicos; e 

• Atividades em linha com a taxonomia. ▪ 

A categoria “edifícios ecológicos” refere-se principalmente a edifícios detidos 

pela AG Real Estate que possam certificação, tais como BREEAM, WELL, 

LEED (no mínimo, classificados como Bom, Silver ou equivalente). A outra 

nova categoria “atividades em linha com a taxonomia” refere-se ao novo 

regulamento europeu de taxonomia: todas as empresas no âmbito do 

regulamento são obrigadas a divulgar as suas atividades em linha com e 

elegíveis à taxonomia. Com base nas informações estimativas atualmente 

disponíveis, facultadas pelo fornecedor de dados externo da Ageas sobre 

atividades em linha com a taxonomia, este valor é adicionado numa linha em 

separado face aos investimentos sustentáveis. 

Atualmente, trata-se da melhor estimativa para um número limitado de 

empresas nas quais a Ageas investiu, e não uma avaliação da carteira 

completa, dado que o regulamento só exige que as empresas divulguem as 

suas atividades em linha com a taxonomia durante 2022 (externamente 

declaradas como tal no início de 2023). Ao longo do tempo serão 

disponibilizados dados mais exatos e fiáveis, prevendo-se que este valor 

suba com o aumento de informações, conhecimento e empresas em fase de 

transição para atividades em linha com a taxonomia. Poderá consultar a 

divulgação da Ageas sobre investimentos elegíveis na secção 4.6 

“Taxonomia europeia”. 

Estas decisões, que afetam todas as atividades de investimento, 

constituem uma evolução natural para a Ageas enquanto investidora 

sensata, de longo prazo e socialmente envolvida e confirmam a sua 

intenção de ser uma investidora responsável. 

Nomeadamente no que diz respeito aos objetivos ambientais, visa 

influenciar o comportamento das empresas no sentido de favorecer boas 

práticas comerciais em termos de ESG e lidar com questões ambientais, 

como as alterações climáticas. 

Para tal, a AG aderiu, em 2020, à Climate Action 100+. Esta iniciativa une 

Investidores, fazendo um apelo aos maiores emissores de GEE do mundo 

para tomarem as medidas necessárias sobre as alterações climáticas e 

ajudarem a alcançar os objetivos do Acordo de Paris. Em 2021, a Ageas e a 

AG tornaram-se signatárias do CDP (Carbon Disclosure Project), uma 

iniciativa que incita empresas, cidades e governos a medir e publicar dados 

relacionados com o clima, bem como a implementar estratégias para fazer 

frente às questões ambientais ligadas às alterações climáticas. 

No âmbito do Impact24, a Ageas expressou ainda mais explicitamente a sua 

ambição de desempenhar um papel ativo na transição para um mundo mais 

sustentável, inclusive contribuindo para soluções destinadas às alterações 

climáticas. Através dos seus investimentos, a Ageas quer apoiar a meta de 

zero emissões de gases com efeito de estufa estabelecida até 2050 no Pacto 

Ecológico Europeu. Neste contexto, a Ageas integra os princípios 

estabelecidos na recomendação do TCFD como parte das suas Políticas de 

Investimento Responsável. Este quadro regulamentar contempla princípios 

específicos relacionados com as alterações climáticas que consideram a 

transição para uma economia de baixo carbono. Foram feitos mais progressos, 

especialmente durante o ano passado, no sentido de aumentar 

significativamente os investimentos em infraestruturas de energias renováveis 

para apoiar a transição para uma economia de baixo carbono. 

A Ageas também pretende utilizar os seus direitos de voto relativos a essas 

questões para maximizar o seu impacto na transição para uma economia 

de baixo carbono. Mais precisamente, a AG exercerá sempre os seus 

direitos de acionista enquanto detiver, pelo menos, 1% do capital social de 

uma companhia. Para participações que representem menos de 1%, irá 

considerar a possibilidade de votar caso a caso. 

2 Os paraísos fiscais têm o significado determinado pela UE 
3 https://equator-principles.com/about-the-equator-principles/ 44 Ageas Relatório e Contas 2021 
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No seguimento da sua política de envolvimento, a AG celebrou 6 acordos 

de envolvimento direto e quase 50 mediante acordos de envolvimento 

coletivo através da Climate Action 100+ em 2021. A política de 

envolvimento será gradualmente implementada em todas as outras 

entidades consolidadas além da AG no decorrer de 2022. 

Investir em ativos inovadores e sustentáveis 

Nos últimos 2 anos, a pandemia da Covid-19 teve um impacto profundo 

e negativo na vida e na economia de muitas pessoas. Na Bélgica, a AG foi 

um dos primeiros Investidores nos diversos fundos de recuperação belgas, 

como o fundo federal belga Federal Belgian Recovery Fund, o fundo 

flamengo Welvaartfonds, o fundo Walloon Amerigo e o fundo de Bruxelas 

Boosting Brussels. Em termos gerais, cada fundo ambiciona ajudar as 

empresas a navegar pela crise e contribuir para a transição rumo a uma 

economia mais sustentável. O compromisso total da AG ascende a 60 

milhões de euros. 

Uma amplificação dos princípios sustentáveis 
na AG Real Estate 

A AG Real Estate, a investidora imobiliária privada mais diversificada na 

Bélgica e totalmente detida pela AG, gere ativamente os seus investimentos 

de forma sustentável. Também detém uma participação de 51% na 

Interparking, uma das principais operadoras de estacionamento público na 

Europa. Ambas as empresas envidaram esforços significativos para 

modernizar os seus ativos e atividades de acordo com os mais altos padrões 

ambientais. A Política de Desenvolvimento Sustentável da AG Real Estate 

disponibiliza diretrizes mais específicas sobre como gere a sua carteira, 

sendo estes princípios parte integral dos seus padrões de qualidade. 

A Ageas também garante financiamento direto a longo prazo na economia 

real, incluindo projetos de infraestrutura que estimulam a transição 

climática real, especialmente através das suas atividades na Bélgica, mas 

também em França, Reino Unido e Portugal. 

Na prática, isso funciona em duas dimensões, nomeadamente no que diz 

respeito aos objetivos ambientais e de alterações climáticas, que incluem: 

▪ Investimentos ecológicos: 

• Projetos de infraestrutura em energias renováveis, em 

colaboração com a AG Real Estate, tais como, entre outros, 

parques eólicos e painéis solares onshore e offshore, transporte 

ecológico, edifícios certificados; 

• Títulos “verdes” e atividades elegíveis à taxonomia; 

▪ Produtos sustentáveis (mais informações na secção 4.2): 

• Produtos de poupança e investimento com certificação 

externa reconhecida, como o selo Towards Sustainability; 

• Produtos de investimento temáticos com foco nas alterações 
climáticas. 

Ciente do impacto ambiental e social da sua carteira de imóveis, a Comissão 

de Gestão da AG Real Estate decidiu, no decorrer de 2020, criar uma 

“Comissão de RSE” (RSE = Responsabilidade Social Empresarial). Esta 

comissão é responsável pela implementação da estratégia de 

sustentabilidade da AG Real Estate, bem como pela supervisão das 

diligências das respetivas equipas. A missão da Comissão de RSE será 

melhorar o progresso da AG Real Estate para conseguir uma adesão plena 

aos ODS das Nações Unidas, em linha com a estratégia da Ageas. 

A estratégia de sustentabilidade da AG Real Estate pretende estar 

totalmente integrada em toda a organização e conta com cinco pilares: 

governance, Stakeholder da cidade, compromisso social e patrocínio, 

ambiente e Cliente, e equipa. Em cada uma das iniciativas destes pilares foi 

adotada e adicionalmente intensificada. Além disso, a AG Real Estate deu 

início a ações exemplares no mercado imobiliário em 2021. 

No que diz respeito aos aspetos sociais, na prática isto traduz-se 

através de empréstimos sociais ou investimentos em infraestruturas de 

ensino, lares de idosos e hospitais. 

Em 2021, a Ageas investiu mais de mil milhões de euros em investimentos 

sustentáveis. Este valor inclui mais de 600 milhões de euros de investimentos 

em infraestruturas. Os novos investimentos em energias renováveis em 2021 

incluem parques solares fotovoltaicos em Espanha, uma carteira pan-

europeia de parques eólicos onshore (Bélgica, Alemanha, Espanha, Portugal 

e França), parques eólicos onshore em Portugal e uma central de energia 

solar concentrada em Espanha. Aa infraestruturas digitais, como a fibra ótica, 

também são um sector em crescimento, no qual a Ageas foi muito ativa em 

2021. 

Melhoria contínua da pegada ambiental dos próprios edifícios 

No final de 2021, quase 80% dos edifícios de escritórios eram 

monitorizados remotamente em quatro dimensões: eletricidade, gás, água e 

CO2. Ter estas ferramentas tecnológicas instaladas ajuda a baixar o 

consumo: em termos comparáveis, as reduções de eletricidade, gás e água 

foram até 24%, 16% e 42% em relação ao ano de referência de 2016. 

Os edifícios de escritórios em carteira estão sujeitos à certificação 

BREEAM “In Use” [regime de avaliação e certificação de edifícios 

comerciais em termos de desempenho ambiental], cujas pré-avaliações 

têm vindo a decorrer ao longo dos últimos anos. Este esforço foi 

continuado em 2021, na expectativa de que a maioria dos certificados seja 

emitida no primeiro semestre de 2022, visando alcançar um nível mínimo 

de “muito bom”. 

Além disso, foram feitos investimentos de quase 230 milhões de euros em 

habitação social, 40 milhões de euros em saúde (hospitais), 70 milhões de 

euros em atividades em linha com a taxonomia e 80 milhões de euros em 

títulos “verdes” e sustentáveis. 
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Dinamização dos compromissos de energia “verde” 

A AG Real Estate instalou o maior telhado fotovoltaico num edifício 

logístico na sua plataforma HAVLOG de 92 000 m² em Le Havre, França, o 

qual foi concebido para reduzir a pegada de carbono do edifício e suprir as 

necessidades de eletricidade dos habitantes dos dois municípios em que 

está localizado (18 500 habitantes). 

O estacionamento público é mais do que um lugar para 
estacionar o carro 

A Interparking possui hoje quase 950 parques de estacionamento 

automóvel públicos espalhados por 9 países na Europa e serve cerca de 

120 milhões de Clientes por ano. 

A AG Real Estate conhece bem este tipo de iniciativa, tendo desta vez 

investido, no ano passado, num telhado solar através de uma joint venture 

com a Heylen Warehouses (Bélgica). Esta instalação, que abrange uma 

incrível área de 12,6 hectares, tem capacidade para abastecer o equivalente 

a 4 500 residências domésticas, poupando quase 12 000 toneladas de 

emissões de CO2 eq por ano. 

A Interparking está convencida de que a chave para uma mobilidade 

ecológica e eficaz está acima de toda a multimodalidade. A Interparking 

oferece lugares de estacionamento mesmo ao lado dos principais terminais 

de transportes públicos, como por exemplo, o metro, o elétrico, a rede de 

autocarros, as estações de comboio ou os aeroportos. Na Bélgica, os 

utilizadores de transportes públicos podem carregar os seus bilhetes de 

transporte diretamente no seu Pcard+. O Pcard+ não só disponibiliza acesso 

a parques de estacionamento automóvel a uma taxa atraente, mas também 

permite o acesso às redes de transportes públicos na região de Bruxelas. 

Em 2021, foi concebida e desenvolvida uma versão virtual do Pcard+, 

desmaterializado numa aplicação móvel lançada em fevereiro de 2022, a 

qual será progressivamente enriquecida com novas funcionalidades no 

futuro. Novos parques de estacionamento automóvel compatíveis com esta 

nova aplicação estão constantemente a ser adicionados à lista. 

Stakeholder da Cidade 

As novas necessidades urbanas são abordadas em vários projetos 

como, por exemplo, no projeto do complexo hospitalar Delta em 

Bruxelas. Este novo bairro citadino, fundado pela construção do novo 

hospital Chirec, que foi concluído e entregue pela AG RE juntamente 

com uma casa de repouso e um hotel, agora oferece serviços 

multigeracionais, nomeadamente sob a forma de funções residenciais e 

alojamento estudantil. Ou através do seu investimento na Cohabs: este 

investimento responde à crescente necessidade de boas condições de 

vida e preços acessíveis, bem como de revitalizar imóveis disponíveis, 

permitindo à AG RE diversificar ainda mais a sua carteira. 

O projeto mais recente foi a inauguração de um novo projeto na fantástica 

região de Châtelain, em Bruxelas. Esta charmosa moradia oferece 19 

quartos parcialmente destinados a famílias monoparentais ou a adultos em 

fase de transição. 

Atualmente, os utentes podem combinar vários meios de transporte para 

viajar pelas nossas cidades, como por exemplo, o carro, o elétrico, o 

autocarro, o metro, o comboio e a partilha de bicicletas. Em Berlim, o método 

de reserva online “E-Park & Rail” permite reservar um lugar de 

estacionamento na Berlin Südkreuz quando se compra bilhetes de comboio. 

Em Amesterdão e Harlem, graças ao serviço “Park&Bike”, os nossos Clientes 

podem reservar uma bicicleta a uma taxa apelativa para passear de bicicleta 

pelas ruas da cidade. 
Criação de vantagens para o ambiente 

Um dos novos projetos de 2021 foi o início da construção de dois 

projetos residenciais em Leuven (Bélgica). Durante a fase de construção, as 

águas subterrâneas tiveram de ser bombeadas. Em vez de serem 

descarregadas no rio, tubos subterrâneos levaram-nas para a cervejaria 

vizinha Stella Artois, para que pudessem ser utilizadas nas operações de 

processamento técnico da cervejaria. 

Esta iniciativa contribui para o ODS 11 e ODS 13 através da promoção dos 

transportes públicos de curta distância, estimulando a mudança face a 

cidades sustentáveis e mais limpas e promovendo a utilização de menos 

gases com efeito de estufa emitidos pelos transportes públicos em vez de 

transporte próprio. 

No contexto das deslocações que emitam menos gases com efeito de 

estufa, a Interparking lançou uma parceria com a Ziegler Logistics em 

setembro de 2021, a “Cargo-bikes”, uma iniciativa ecológica com vista a 

contribuir para uma logística urbana inteligente e mais sustentável. 

logística. Esta solução para entregas durante a última milha combina três 

elementos inovadores para entregar encomendas de grandes dimensões no 

centro de Bruxelas, com produção de baixas emissões de CO2 ou quase 

zero: um autocarro elétrico faz a ligação entre a central principal e uma mini 

central localizada no centro da cidade, na Interparking Albertine. De lá, as 

bicicletas de carga partem para o destino final. Este serviço não só é mais 

ecológico, mas também mais eficiente. A Cargo Bike XXL faz até 50 entregas 

por dia, ao passo que um camião de distribuição convencional só faz uma 

média de 25 entregas no mesmo período. 

Escolas do futuro 

A AG RE contribuiu para a construção de 182 projetos na Flandres 

nos últimos dez anos, incluindo 8 projetos de consumo energético 

passivo, com uma área de superfície total de 710 000 m² e alojando, no 

mínimo, 133 000 alunos. 168 projetos escolares modernos e eficientes 

em termos energéticos (mais de 600 000 m²) já estão a ser utilizados. 

2021 ficou marcado como o ano em que a última escola começou a ser 

construída. Com base nos dados disponíveis, as novas construções 

resultam numa poupança de gás e água de 60% e mais, em comparação 

com edifícios mais antigos. A poupança energética ronda os 20%, devido 

à integração de novas tecnologias compensando parte das poupanças. 
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Maior foco em operações amigas do meio ambiente e no 
comportamento operacional sustentável 

A Ageas continuou a fazer a medição da sua emissão de CO2 com base 

no protocolo internacional de GEE, incluindo o âmbito 1, o âmbito 2 e parte 

do âmbito 3 relativos a fontes de emissão. Inclui todas as entidades 

consolidadas: a sede empresarial em Bruxelas mais o escritório regional em 

Hong Kong e as subsidiárias AG Real Estate e Interparking. O âmbito da 

medição foi alargado em 2021 com a inclusão de França e dos 

equipamentos e armazenamento informáticos no âmbito, o que resultou num 

aumento das emissões globais superior a 2 800 toneladas de CO2e, 

sobretudo devido a aspetos relacionados com informática/TI. 

Embora a maioria dos parques de estacionamento automóvel geridos pela 

Interparking já ofereça lugares de estacionamento dedicados a bicicletas 

há muitos anos, 2021 foi o ano em que se implementou um contrato de 

parceria com a cidade de Antuérpia para a gestão de 32 parques de 

estacionamento automóvel, 12 dos quais exclusivamente dedicados a 

veículos de duas rodas. Isto dá um total de 756 lugares de estacionamento 

para bicicletas. A empresa também instalou sinalização dinâmica no seu 

parque de estacionamento para bicicletas na cidade de Bruges, de modo a 

indicar, em tempo real e à superfície, a quantidade de lugares disponíveis 

para os ciclistas. Para além disso, a restruturação do estacionamento 

Loi/Wet (Bruxelas, Bélgica), que foi iniciada no final de 2021 e deverá ficar 

concluída em 2022, contará com um piso inteiro dedicado a ciclistas e 

proprietários de bicicletas de carga, oferecendo estações de carregamento 

para bicicletas elétricas, bem como uma oficina de reparação de veículos 

de duas rodas. 

Os cálculos para 2019 resultaram num nível quase estável de emissão de 

CO2 de quase 30 000 toneladas de CO2e. Em 2020 registou-se uma 

redução significativa que se deveu, em grande parte, às circunstâncias 

excecionais devido à Covid-19, o que se confirmou em 2021: a redução das 

viagens, da utilização dos edifícios de escritórios e das deslocações casa-

trabalho-casa resultou num nível total de emissões de 17 912 toneladas de 

CO2 e, incluindo o alargamento do âmbito. 

A tabela de resumo no final deste capítulo apresenta mais informações sobre 

estes cálculos. Os fatores que mais contribuíram para a pegada de carbono 

da Ageas encontram-se no âmbito 1 “frota automóvel” (45%) e no âmbito 3 

“deslocação casa-trabalho-casa” (22%); devido às circunstâncias excecionais 

em 2020 e 2021, as “viagens de negócios” caíram significativamente, 

representando agora apenas 2 % (comparativamente a 14% em 2019). Isto 

segue a estrutura organizacional do grupo com fortes laços na Europa e na 

Ásia, sendo que nesta última região as atividades são geridas a partir da 

sede regional em Hong Kong e o acompanhamento da gestão requer visitas 

frequentes. A nova categoria “TI” representa um peso de 14%. 

A primeira linha de crédito “verde” na Bélgica contratada em 2018, cujas 

condições de pagamento dependiam do cumprimento dos compromissos 

ambientais, foi concluída com sucesso em 2020 com base nas duas metas 

referidas. Em 2021, a companhia celebrou um novo contrato de Swap de 

Taxas de Juro “verde” a 5 anos com o BNP Paribas Fortis, que incluiu os 

seguintes compromissos ambientais: 

• Manter a certificação “CO2 Neutral”, a qual deve ser realizada por 

um organismo independente e certificado em todos os países em 

que o Interparking Group exerça atividade. 

• Aumentar o número de lugares para Veículos Elétricos (VE) em 

mais de 300 comparativamente ao número de lugares do ano 

anterior. 

Para reduzir estruturalmente as suas emissões de CO2, a Ageas 

implementou uma série de iniciativas a partir de 2020 que resultarão, em 

última análise, numa redução das emissões e da pegada ambiental em 

todo o grupo. As principais iniciativas são: 

A Interparking correspondeu a esta expectativa no primeiro ano deste 

acordo: o número de lugares para VE aumentou de um pouco mais de 1 

000 para quase 1 600 em 2021. 

▪ Revisão progressiva das políticas de aluguer de veículos em todo o 

Grupo com o objetivo de promover veículos híbridos e elétricos para 

os seus colaboradores; 

Criação de um ambiente organizacional e de trabalho adaptado 

chamado “Sm@rter Together”, onde os Colaboradores são 

ativamente incentivados a trabalhar mais a partir de casa tendo em 

conta o horário de trabalho normal. Note-se que o cálculo de CO2e 

tem em consideração o efeito das emissões de um escritório 

doméstico; 

Revisão da política de viagens para reduzir estruturalmente as 

viagens realizadas. A título de exemplo, os representantes da Ageas 

nos Conselhos de Administração locais das nossas joint ventures 

asiáticas irão assistir virtualmente a uma em cada duas reuniões do 

Conselho de Administração local; 

Passagem para o consumo de eletricidade “verde” em Portugal; 

Aprovação de uma política ambiental a aplicar em todo o grupo, com 

o compromisso explícito de desenvolver um processo de longo prazo 

de melhoria contínua para otimizar a proteção ambiental e, por 

conseguinte, reduzir a pegada ambiental negativa, maximizando 

simultaneamente as oportunidades ambientais. 

▪ 

Enquanto isso, a Interparking continuou o lançamento da iniciativa “Lungs 

in the city”, inaugurada em janeiro de 2019 no parque de estacionamento 

Beffroi, em Namur (Bélgica). Naquela altura, tinham sido instalados quatro 

sistemas de ionização (neutralizando até 70% das partículas, 40% das 

partículas finas e 20% das partículas ultrafinas). Até à data, foi instalado 

um total de 57 sistemas no grupo. Foi colocada uma encomenda adicional 

de 75 unidades no final de 2021, refletindo o desejo da Interparking de 

expandir amplamente esta tecnologia por toda a sua rede. 

▪ 

▪ 

▪ 

A Interparking também experimenta sistemas tarifários vantajosos para 

Clientes que conduzem veículos elétricos ou de baixas emissões nos 

Países Baixos (uma redução de até 20%). O sucesso desta ação para 

estimular o comportamento do consumidor depende dos dados relativos à 

classe ecológica de um automóvel disponibilizado pelo governo 

neerlandês, o que poderá deixar de acontecer daqui em diante. 

Por ter definido, para as operações, a ambição de não causar impacto 

ambiental como uma das metas do Impact24, a Ageas estabeleceu uma 

meta para 2022 com vista a reduzir as suas emissões de CO2 em 30% 

comparativamente a 2019, o ano base (o último ano completo antes da 

Covid-19). Como tal, o foco é primeiro reduzir ao máximo as emissões de 

CO2 e depois compensar as emissões restantes. Esta meta de redução é 

também um dos componentes do bónus da direção para 2022. 

Todas as iniciativas contribuem para a realização dos objetivos climáticos 

do ODS 13, muito perto da alcançada pela negócio da Interparking. 

Desde 2015, a Interparking tem um selo de CO2 neutro através, por 

exemplo, do apoio do projeto Gold Standard Wanrou em Benim, com o 

objetivo de distribuir melhores fogões de cozinha a famílias em vilas rurais 

no norte do país. A AG também obteve o seu selo de CO2 neutro a partir 

de 2018. 
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O Grupo Ageas Portugal apoia o Fórum de Ética, uma iniciativa 

desenvolvida pela Católica Porto Business School, concebida para refletir 

sobre a ética empresarial. Além de promover uma forte ética empresarial, 

trata-se de um fórum para a partilha de conhecimentos entre as 

organizações. O Fórum de Ética também apoia as empresas na conversão 

e integração das aprendizagens no local de trabalho para criar uma forte 

cultura ética. 

Definição de expectativas claras para os fornecedores 

A Ageas não só se concentra numa gestão mais ecológica das suas 

operações, mas também visa gerir a organização de uma forma 

socialmente responsável, esperando o mesmo dos seus fornecedores. 

Algumas subsidiárias agiram de forma mais célere, sem esperar pela 

atualização da política de compras do Grupo, tendo formalmente integrado 

critérios de ESG no seu processo de avaliação de fornecedores, como 

aconteceu na AG, por exemplo, onde um questionário detalhado deve ser 

preenchido para todos os fornecedores principais; ou em Portugal, ao 

selecionar o fornecedor para prestar serviços de catering nos novos 

edifícios. O fornecedor selecionado é, por exemplo, conhecido pela sua 

abordagem integrativa em relação a pessoas com deficiência nas suas 

equipas. 

Em cooperação com a Universidade Boğaziçi, a Aksigorta lançou a Digital 

Security Platform [Plataforma de Segurança Digital], um recurso educativo 

e informativo abrangente. Esta plataforma única tem por objetivo explicar 

os riscos digitais a nível social e sensibilizar as pessoas que interagem 

online para esta importante questão. 

A Ageas Portugal também presta apoio a start-ups que possuam um objeto 

social. Quando o Grupo Ageas Portugal investiu na Mustard Seed MAZE 

(MSM), o primeiro fundo de capital de risco de Portugal, tornou-se o maior 

investidor corporativo para start-ups com impacto. A MSM investe 

exclusivamente em start-ups técnicas que respondem diretamente aos 

desafios sociais e ambientais. Através do seu investimento e colaboração 

com a MSM, o Grupo Ageas Portugal tem acesso a um vasto leque de start-

ups que contribuem com novas oportunidades entusiasmantes na área dos 

seguros, e não só. Este fundo distingue-se dos seus pares por investir 

apenas em soluções inovadoras que respondam aos desafios sociais, 

definindo objetivos que causem impacto com as start-ups da sua carteira. Em 

2021, a MSM prestou homenagem a Katrien Buys, Responsável pelo 

Departamento de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas 

Portugal, atribuindo-lhe o prémio “Maze Runner”. Este prémio especial Maze 

procura reconhecer, todos os anos, os “esforços incansáveis de um indivíduo 

para enfrentar os desafios sociais e ambientais”. 

A Ageas, um contribuinte responsável 
A Ageas gere sempre a sua atividade como um contribuinte 

responsável, dispondo de processos e controlos adequados para permitir 

que todas as obrigações fiscais sejam calculadas com precisão e todos os 

impostos devidos sejam pagos em tempo útil. Como tal, a Ageas respeita 

toda a legislação tributária internacional e nacional em todos os países onde 

opera. A Ageas não se envolve em estruturas artificiais sem substância 

comercial destinadas exclusivamente à evasão fiscal. Com este 

envolvimento, a Ageas assume a sua responsabilidade em relação às 

comunidades locais como entidade patronal e Stakeholder local, com o 

objetivo de apoiar fundamentalmente as economias locais e os seus 

cidadãos. Todos os impostos sobre o rendimento de pessoas coletivas das 

entidades consolidadas são declarados de forma transparente (ver detalhes 

na tabela no final desta secção). 

Ao estabelecer parcerias para “aumentar a atividade principal” da Ageas, 

são abordados vários ODS: a começar pelo ODS 17, mas também o 

ODS 3, ODS 8, ODS 9, ODS 11 e ODS 16. Iniciativas de filantropia 
A adoção do quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) das Nações Unidas é também evidente nas inúmeras iniciativas 

empreendidas pela Ageas como parte do seu forte envolvimento e 

compromisso com a Sociedade. 

A Ageas UK, seguindo o valor “cuidar”, tem vindo a ser parceira da Road 

Safety Foundation desde 2012, promovendo estradas mais seguras que 

reduzam o número de mortos e feridos graves. 2021 foi o último ano 

desta parceria, mas várias medidas têm vindo a ser implementadas ao 

longo dos anos. 

Estas incluem a criação de um mapa interativo previsto no 20.º relatório e 

contas “Looking back, Moving Forward”, da Road Safety Foundation, que 

identifica as estradas da Grã-Bretanha significativamente melhoradas e as 

de alto risco persistente. Identificou um investimento de 1,2 mil milhões de 

libras esterlinas que melhoraria mais de 5 000 km de estradas e preveniria 

mais de 8 000 ferimentos fatais e graves durante os próximos 20 anos. Tal 

impulsionaria a recuperação económica do Reino Unido e protegeria o 

National Health Service ao poupar quase 4,4 mil milhões de libras 

esterlinas durante o mesmo período. Esta iniciativa está em linha com o 

ODS 9 e o ODS 11, que tentam melhorar a mobilidade e visam contribuir 

para cidades mais sustentáveis no Reino Unido. Foi especialmente 

dinamizada durante a pandemia (ver secção 4.2). 

A pandemia da Covid-19 criou problemas sociais muito específicos e, neste 

contexto, a Ageas continuou a lançar várias iniciativas para ajudar a gerir a 

situação, focando-se em necessidades locais específicas. Como tal, a Ageas 

pôs em prática a sua finalidade enquanto “Supporter of your life”. No total, 3,1 

milhões de euros foram investidos em iniciativas filantrópicas apoiadas pela 

Ageas, dos quais cerca de 0,7 milhões de euros dizem respeito a iniciativas 

específicas da Covid-19. 

Em 2021, a Ageas continuou a mostrar o seu envolvimento com a Sociedade 

de forma mais abrangente. Apresentamos algumas das iniciativas mais 

marcantes. 

A Ageas e a Universidade de Antuérpia estabeleceram uma cátedra em 

Sustentabilidade nos Seguros para investigar este assunto em 

profundidade. A doutoranda Kristien Doumen, sob a direção de um dos 

principais académicos da área de Sustentabilidade, o Professor Luc Van 

Liedekerke, está encarregue de investigar acerca das grandes questões 

sociais que oferecem oportunidades para as seguradoras se envolverem. 

Este projeto de investigação irá, entre outras coisas, explorar de que forma 

a sustentabilidade poderá resultar em novos produtos ou serviços 

relacionados com seguros que possam ajudar os nossos Clientes a fazer a 

transição para soluções mais sustentáveis. 

Com o aumento da pressão sobre empresas como a Ageas para fazer face 

ao impacto dos desafios climáticos, do cibercrime e da digitalização, da 

inclusão social e da diversidade, bem como ao desafio do envelhecimento 

da população e muito mais, esta iniciativa surgiu na altura certa. 

Em Portugal, a Ageas continua a consolidar a sua presença e marca. 

Atualmente, tal compreende um total de 11 marcas locais, em seguros e 

não só. Neste último, a Ageas é parceira de muitas associações e 

organizações locais no campo da Saúde (ver secção 4.2), mas também da 

educação e enquanto parceira na salvaguarda da natureza e património 

nacionais do país. 

O Grupo Ageas Portugal investe fortemente na Cultura e nas Artes como 

pilar estratégico do posicionamento da marca, combinando objetivos de 

notoriedade, com uma forte contribuição para o desenvolvimento da 

Sociedade. Um dos elementos da declaração do Grupo Ageas Portugal é 

que “A cultura é um direito de todos” e, como tal, deve estar acessível e ser 

inclusiva sem exceção. 

48 Ageas Relatório e Contas 2021 

 



 

Interno 

O Grupo Ageas Portugal visa promover e apoiar continuamente jovens 

talentos, entre outros, através do prémio Ageas, que distingue talentos 

emergentes do teatro. A companhia também apoia eventos culturais 

nacionais como o Festival Internacional de Música de Marvão e é o 

principal Parceiro de Casas de Cultura portuguesas importantes e icónicas 

como o Coliseu do Porto Ageas, a Casa da Música e o Teatro Nacional D. 

Maria II. Em 2021, foi realizada uma iniciativa especial de solidariedade 

para apoiar os profissionais que trabalhavam no sector cultural e as 

respetivas famílias, dado o enorme impacto que a pandemia teve nos seus 

rendimentos: a “Três por Todos”, uma parceria com a emissora de rádio 

portuguesa Renascença, em associação com a Câmara Municipal de 

Lisboa, transmitiu ao vivo espetáculos musicais e entrevistas a diversas 

figuras da cena cultural durante 3 dias, enquanto angariava donativos para 

o Sindicato dos Meios Audiovisuais, que oferece apoio alimentar aos 

profissionais do audiovisual. 

Na Índia, a AFLI está a copatrocinar a construção de um hospital 

multiespecializado em Covid-19 e uma instituição de caridade no centro de 

Bombaim. Nesta última, está a contribuir financeiramente para a compra de 

equipamentos e máquinas, bem como a prestar serviços de diagnóstico e 

tratamento a doentes carenciados a preços extremamente razoáveis, numa 

base de “lucro nulo”. Em média, cerca de 350 doentes visitam diariamente os 

centros para consultas com médicos e/ou realização de exames médicos. O 

apoio ao ensino é prestado sob a forma de assistência à “Innovative Minds 

School of Excellence”, em Talegaon. Dado que quase 600 crianças locais da 

zona tribal de Maharashtra frequentam as aulas nesta escola, converter as 

salas de aula em salas digitais ajuda a explicar visualmente a matéria da 

disciplina, traspondo a barreira linguística entre professor-aluno e permitindo 

que os alunos aprendam mais depressa. 

Estas iniciativas podem estar associadas aos objetivos do ODS 8, do ODS 

11 e do ODS 17, dado que contribuem para a promoção da cultura local, que 

por sua vez deverá resultar em mais turismo, contribuindo simultaneamente 

para a preservação da cultura nacional através de parcerias locais no sector 

cultural. 

Verificaram-se as mesmas áreas de foco na Tailândia: A Muang Thai Life 

Assurance está a dar capacetes a taxistas de motociclos nos distritos de 

Ratchada e Huai Khwang no âmbito da Campanha “Road Safety” 

[Segurança Rodoviária] e a apoiar a construção do laboratório “Trade & 

Finance Lab: Wall Street @ UTCC”. Este laboratório é composto por uma 

sala de mercados financeiros, um espaço de aprendizagem polivalente e um 

conselho para produtos financeiros, para a Universidade da Câmara de 

Comércio tailandesa, permitindo que os alunos experienciem a prática 

financeira de forma virtual e aumentem a experiência fora da sala de aula. 

No sentido de criar uma Sociedade mais informada e consciente, o Grupo 

Ageas Portugal continua a investir na promoção da literacia financeira em 

jovens e adultos através de uma nova série de emissões de rádio que 

explicam os produtos de seguros de forma fácil e transparente, com um foco 

especial na prevenção. Para mais informações, consultar a secção 4.2 “Os 

nossos Clientes e Parceiros”. 

Com a Fundação Ageas, a Ageas em Portugal apoia um forte 

desenvolvimento social assente em três dimensões: empreendedorismo e 

inovação social, voluntariado empresarial e impacto social sustentável. 

Um dos projetos importantes em 2021 foi a “Escola de Impacto”, um 

programa de requalificação para pessoas socialmente vulneráveis que 

abrangeu mais de 200 pessoas ao longo do ano. A Fundação também se 

juntou novamente à Nova School of Business and Economics, em Lisboa, 

na Impact Experience, focando-se em dois programas de capacitação para 

26 organizações com objeto social. 

Ambas as iniciativas se enquadram na realização dos objetivos do ODS 4. 

A Troo organizou workshops interativos online para professores filipinos 

partilharem as boas práticas em design thinking e ajudar os professores a 

tornarem-se mais eficazes e criativos com um ambiente virtual. A iniciativa 

começou na área metropolitana de Manila e está agora a ser implementada 

de forma mais abrangente nas Filipinas. Na Índia, a Ageas Federal Life 

Insurance ajudou a converter salas de aula clássicas em salas de aula 

digitais para que o ensino pudesse continuar durante a pandemia da Covid-

19. 

Na Ásia, as iniciativas voltadas para a Sociedade expandiram-se 

significativamente, abrangendo principalmente os objetivos do ODS 1, 3 

e 4. 

Saiba mais sobre a abordagem responsável e de longo prazo da Ageas 

à forma como investimos e reduzimos o nosso impacto ambiental. 
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A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

Medir a eficácia das nossas promessas à Sociedade 
As tabelas abaixo fornecem todas as informações não financeiras relevantes, conforme acima referido, com dados comparáveis à data de 31 de dezembro de 2021 e 2020. 

Investimentos responsáveis (em milhões de euros) 2021 2020 

Total de ativos sob gestão 

- dos quais Vida, Não Vida e Fundos Próprios 

- dos quais unit-linked 

100 129 

81 230 

18 899 

101 153 

84 065 

17 088 

Ativos geridos internamente - Percentagem de novos investimentos sujeitos a uma análise de ESG 

Ativos geridos externamente - Percentagem de ativos geridos externamente geridos por signatário dos PRI 

Percentagem de novos investimentos em carvão (*), tabaco (*), armas (*), extração não convencional de petróleo e gás (**), jogos de azar (**) 

Acima de 95% 

85% 

0% 

Acima de 95% 

90% 

0% 

Investimentos sustentáveis (***) 

Exposição a investimentos sustentáveis, incluindo títulos de dívida pública (***) 

Exposição a investimentos sustentáveis, excluindo títulos de dívida pública (***) 

9 911 

12% 

23% 

6 623 

8% 

15% 

Ambiente 

- Energias renováveis (incluindo painéis solares, parques eólicos) 

- Mobilidade “verde” (incluindo comboio, metropolitano, elétricos, etc.) 

- Edifícios ecológicos 

- Títulos “verdes” e outros investimentos ecológicos 

- Atividades em linha com a taxonomia (****) 

Social e sustentável 

- Habitação social 

- Outros investimentos sociais e sustentáveis (incluindo educação, lares de idosos, hospitais, infraestruturas de fibra ótica) 

3 069 

575 

426 

665 

707 

696 

6 842 

3 771 

3 071 

1 217 

420 

457 

Não incluído 

340 

Não incluído 

5 406 

3 864 

1 542 

(*) Tendo em consideração os valores-limite de receita 

(**) Novas exclusões desde 30 de setembro de 2021 

(***) Excluindo os ativos do negócio unit-linked; investimento sustentável conforme definido no Impact24, a dupla contabilização foi evitada 

(****) Empresas cotadas em bolsa, com base nas receitas (com base em informações recebidas do fornecedor externo de dados ESG). Caso um investimento corresponda a várias 

categorias, é incluído na primeira descrição para evitar a dupla contabilização 

Soluções sustentáveis (pensões, poupança a longo prazo e produtos de seguros de investimento) 

% vs. soluções totais 

- Produtos com certificação externa sustentável (incluindo selo “Towards sustainability”) 

- Produtos sem certificação externa sustentável (incluindo fundos temáticos de ESG) 

12 757 

17% 

8 654 

4 103 

11 194 

15% 

10 693 

501 
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Filantropia - Investimento comunitário (em milhões de euros) 2021 2020 

Doações em dinheiro 3,1 6,6 

Imposto sobre os rendimentos por segmento (em milhões de euros) 2021 2020 

Ageas SA/NV 

Bélgica 

Reino Unido 

CEU 

Total imposto sobre o rendimento das sociedades 

20 

136 

1 

58 

215 

19 

143 

5 

66 

233 

Pegada de carbono em tCO2e 2021 2020*** 

Total líquido 

(t CO2e) 

Total líquido 

(t CO2e) 
Âmbito Quota relativa Quota relativa 

Energia direta - gás e combustíveis pesados 2 028 

181 

8 108 

10 317 

11% 

1% 

45% 

57% 

1 810 

266 

7 474 

9 550 

11% 

2% 

45% 

57% 

Refrigerantes 

Veículos próprios 

Total do âmbito 1 

Âmbito 1 

Eletricidade - líquida** 

Total do âmbito 2 

479 

479 

3% 

3% 

1 180 

1 180 

7% 

7% 
Âmbito 2 

Deslocação casa-trabalho-casa 

Viagens de negócios 

Bens e serviços adquiridos 

Papel 

IT 

Resíduos 

Total do âmbito 3 

3 998 

273 

22% 

2% 

5 235 

559 

31% 

3% 

Âmbito 3 205 

2 583 

57 

7 116 

1% 

14% 

0% 

40% 

180 

não incluído 

76 

6 050 

1% 

0% 

36% 

TOTAL de toneladas brutas de CO2e 17 912 16 780 

Compensação de carbono (AG e Interparking) * 8 551 

TOTAL de toneladas líquidas de CO2e 17 912 8 229 

Toneladas de CO2e por Colaborador 1,8 1,6 

* a determinar com base na assinatura de acordos de compensação 

** incluindo o aquecimento urbano 

*** correção das informações de 2020 com base em melhorias na recolha de dados 

Eletricidade em detalhe (tCO2e) 2021 2020 

Eletricidade - bruta 

CO2e evitado pela eletricidade “verde” 

Eletricidade - líquida 

3 931 

3 452 

479 

5 005 

3 825 

1 180 
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Interno 

A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

Por enquanto, de acordo com o Ato Delegado relativo à Divulgação de 

Informações sobre Taxonomia, uma “atividade económica elegível à 

taxonomia” significa uma atividade económica que esteja descrita no Ato 

Delegado relativo ao Clima, independentemente dessa atividade económica 

cumprir qualquer um ou todos os critérios técnicos de triagem nele previstos, 

ao passo que uma “atividade económica não elegível” significa qualquer 

atividade económica que não esteja descrita no Ato Delegado relativo ao 

Clima. 

Note-se que a elegibilidade à Taxonomia não é um indicador de 

desempenho ambiental e sustentabilidade da atividade em questão. 

Pelo contrário, é um indicador de que uma atividade se qualifica para 

ser testada face aos requisitos relativos a atividades económicas 

sustentáveis em termos ambientais previstos no artigo 3.º do 

Regulamento de Taxonomia (ou seja, a atividade (i) contribui 

substancialmente para um ou mais objetivos ambientais estabelecidos 

no Regulamento de Taxonomia, (ii) cumpre os critérios técnicos de 

triagem do objetivo ambiental em questão, (iii) não prejudica 

significativamente nenhum dos restantes objetivos ambientais e (iv) é 

realizada em conformidade com as salvaguardas mínimas definidas no 

artigo 18.º do Regulamento de Taxonomia) e tem potencial para ser 

uma atividade em linha com a Taxonomia se cumprir estes requisitos. 

4.6 
Taxonomia europeia 

A ambição da UE face ao financiamento do crescimento 
sustentável 

O plano de ação da Comissão Europeia sobre o financiamento do 

crescimento sustentável consiste em reorientar os fluxos de capital para o 

investimento sustentável e garantir a transparência do mercado, 

implementando assim o Pacto Ecológico Europeu: uma economia que 

funcione em prol das pessoas e garanta uma transição justa que crie 

emprego e não exclua ninguém. Para alcançar este objetivo, a Comissão 

solicitou a criação de um sistema de classificação europeu das atividades 

sustentáveis, ou seja, uma taxonomia europeia. Esta legislação 

proporciona às empresas, Investidores e legisladores as definições e 

critérios com base nos quais as atividades podem ser consideradas 

ambientalmente sustentáveis, prevendo-se que ajude a transferir os 

investimentos para onde sejam mais necessários. 

A Ageas dedica-se a atividades de seguro, bem como de resseguro. Este 

primeiro relatório de atividades elegíveis à taxonomia foi elaborado de 

acordo com os requisitos de transparência aplicáveis às instituições 

financeiras, conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º e Anexos IX e X 

do Ato Delegado relativo à Divulgação de Informações, com as disposições 

para o período de transição e com as orientações adicionais contidas no 

documento de Perguntas Frequentes emitido pela Comissão Europeia, 

conforme a última atualização em fevereiro de 2022. 

O Regulamento (UE) 2020/852 (o “Regulamento de Taxonomia”³) foi 

publicado no Jornal Oficial da União Europeia a 22 de junho de 2020 e 

entrou em vigor a 12 de julho de 2020. Estabelece, entre outras coisas, os 

requisitos de transparência para instituições financeiras e não financeiras 

relativamente a como e em que medida as atividades relevantes das 

instituições estão associadas a atividades económicas que se qualificam 

como ambientalmente sustentáveis. Nos termos do Regulamento de 

Taxonomia, a Comissão foi autorizada a adotar um ato delegado para 

especificar o conteúdo e a apresentação das informações a divulgar. Este 

ato delegado (“Taxonomy Disclosures Delegated Act”) foi adotado a 6 de 

julho de 2021. 

Esta divulgação abrange todo o Grupo Ageas e corresponde ao âmbito 

de consolidação utilizado para a informação financeira no relatório e 

contas consolidado. 

Atividades de subscrição do ramo Não Vida da 
Ageas - relatório de elegibilidade 

O Regulamento de Taxonomia apresenta seis objetivos ambientais para os 

quais as atividades económicas podem contribuir: mitigação das alterações 

climáticas, adaptação às alterações climáticas (a utilização e proteção 

sustentáveis da água e dos recursos marinhos; a transição para uma 

economia circular; a prevenção e controlo da poluição; e a proteção e 

restauração da biodiversidade e dos ecossistemas). A Comissão foi 

autorizada a adotar critérios técnicos de triagem para determinar, entre 

outros, as condições em que uma atividade económica específica se 

qualifica como uma atividade que contribui substancialmente para estes 

objetivos ambientais. 

O primeiro ato delegado que estipula os critérios técnicos de triagem trata da 

mitigação das alterações climáticas ou da adaptação às alterações climáticas 

(“Climate Delegated Act”) e foi adotado a 21 de abril de 2021. Prevê-se que o 

ato delegado para os outros quatro objetivos ambientais sejam adotados em 

2022 e os primeiros relatórios relativamente a 2022 sejam divulgados em 

2023. 

O âmbito de relatórios dos seguros Não Vida está limitado a oito linhas 

de negócio de atividades Não Vida (as atividades Vida ficam fora do âmbito) 

que contemplem a subscrição de riscos relacionados com o clima. 

Estas linhas de negócio (LN) são as mesmas das previstas no Relatório 

anual obrigatório sobre a Situação Financeira e Solvência (SFCR - Solvency 

and Financial Condition Report), embora apenas oito das doze se enquadrem 

no âmbito do relatório de informações sobre taxonomia. O presente relatório 

é utilizado como ponto de partida para o relatório de elegibilidade dos 

prémios brutos emitidos (PBE) relativamente às atividades de seguro. Quanto 

às linhas de negócio que se enquadram do âmbito da taxonomia europeia, foi 

realizada uma análise dos termos e condições das apólices de seguro para 

validar a cobertura de riscos climáticos. Considera-se que o montante total 

dos PBE da LN é elegível em cada LN que contenha pelo menos uma apólice 

com cobertura implícita e explícita de riscos climáticos, menos os PBE 

relacionados com atividades de seguro explicitamente excluídas (p. ex., 

seguro de armazenamento de combustíveis fósseis). Uma vez que estes 

dados provêm diretamente dos sistemas de informações financeiras da 

Ageas, estão incluídos na tabela de divulgações obrigatórias, não havendo 

divulgações voluntárias. 

Requisitos de relatórios para companhias de seguros e 
resseguro 

O artigo 10.º do Ato Delegado relativo à Divulgação de Informações 

sobre Taxonomia prevê a entrada em vigor gradual dos requisitos de 

divulgação a partir de 1 de janeiro de 2022. Ao longo dos anos fiscais de 

2021 e 2022 (cujo relatório ocorre em 2022 e 2023), as instituições 

financeiras como a Ageas só são obrigadas a comunicar a elegibilidade 

taxonómica das suas atividades e ativos de investimento. No entanto, a 

partir do ano fiscal de 2023 (cujo relatório ocorre em 2024) será 

obrigatório proceder ao relatório de atividades em linha com a taxonomia. 

A Ageas também realiza atividades de resseguro a nível interno e externo. A 

divulgação de informações sobre taxonomia inclui a visão consolidada das 

atividades de resseguro, ou seja, os PBE de resseguro interno estão 

incluídos no KPI de atividades “elegíveis” e “não elegíveis”, sendo que o KPI 

“das quais resseguradas” apenas reflete o resseguro externo. O KPI “das 

quais com retrocessão” inclui o montante total de PBE resultantes de 

atividades de resseguro internas e externas que foram alvo de retrocessão. 
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Total absoluto de 

prémios em milhões 
de euros 

Proporção de 

prémios 
Prémios brutos emitidos de (res)seguro de Não Vida de 2021 

KPI 1 - Atividades elegíveis 

Das quais, resseguradas externamente 

Das quais, resultantes da atividade de resseguro 

       Das quais, resseguradas (retrocessão) 

KPI 2 - Atividades de (res)seguro Não Vida não elegíveis 

Total das atividades de (res)seguro Não Vida 

3 973 

335 

79 

76 

364 

4 337 

92% 

8% 

100% 

A Ageas reconhece que o documento de Perguntas Frequentes sobre 

Taxonomia da Comissão Europeia indica que as divulgações de 

elegibilidade taxonómica efetuadas por instituições financeiras se devem 

basear em informações reais, e que as estimativas e valores de referência 

só podem ser comunicados de forma voluntária, não devendo fazer parte 

das divulgações obrigatórias. Ao mesmo tempo, a Ageas tem de avaliar 

qual é a melhor solução para apresentar os dados, mas agindo com 

prudência, de modo a que estes proporcionem a visão mais holística e 

correta da elegibilidade taxonómica da sua carteira. Consequentemente, a 

Ageas é da opinião que o seguinte relatório por partes é a abordagem mais 

apropriada para este primeiro relatório de informações sobre taxonomia: 

Atividades de investimento da Ageas - relatório de elegibilidade 

O Regulamento de Taxonomia é uma ferramenta de transparência que 

introduz obrigações de divulgação obrigatória nas empresas e Investidores 

enquadrados no âmbito, exigindo-lhes que divulguem o volume de 

atividades elegíveis/em linha com a taxonomia. Esta divulgação da 

proporção de atividades elegíveis/em linha com a taxonomia permitirá 

efetuar uma comparação de empresas e carteiras de investimento. 

Para uma instituição financeira como a Ageas, no que diz respeito às suas 

divulgações de investimento, tal significa que as empresas e projetos em 

que investe devem fornecer os respetivos dados sobre taxonomia (de 

acordo com o Ato Delegado relativo à Divulgação de Informações sobre 

Taxonomia), para que a Ageas possa efetuar o relatório de informações 

sobre taxonomia. Como tal, a qualidade do relatório de investimento da 

Ageas depende da disponibilidade de dados sobre taxonomia e, claro, da 

qualidade e fiabilidade desses dados. 

A primeira secção contém as divulgações obrigatórias de dados para as 

quais a Ageas recolheu informações reais consideradas oportunamente 

disponíveis para o presente relatório. 

Esta secção contém apenas dados sobre indicadores quantitativos 

relacionados com as suas exposições a (i) ativos imobiliários e de 

infraestruturas, (ii) títulos de dívida da administração central, bancos centrais 

e emissores supranacionais e a (iii) derivados. 

A segunda secção contém as divulgações voluntárias de dados que a Ageas 

não pode divulgar no seu relatório de taxonomia obrigatório e não é 

obrigada a divulgar, mas decidiu fazê-lo voluntariamente para se poder ver 

melhor a situação da sua carteira de investimentos do ponto de vista da 

taxonomia. Esta secção contém dados sobre as suas exposições a (i) 

emissores corporativos, dados esses que foram fornecidos por um 

fornecedor de dados ESG de renome, mas que de momento são baseados 

em estimativas, e a (ii) investimentos, face aos quais não há dados sobre 

taxonomia atualmente disponíveis. 

Dado que todas as empresas (instituições financeiras e não financeiras) 

apenas começarão a apresentar os seus relatórios de informações 

sobre taxonomia a partir de 2022, há poucos ou nenhuns dados 

corporativos disponíveis à data do presente relatório. A Ageas está a 

monitorizar atentamente a evolução do nível de integração destas 

divulgações corporativas por parte das empresas em que investiu, pelo 

que demorará algum tempo até que os dados necessários sejam 

recolhidos e fiquem disponíveis. Dado que atualmente não existe o 

elemento de relatório corporativo subjacente, as instituições financeiras 

que necessitam deste relatório corporativo para os seus próprios 

relatórios de taxonomia relativamente a investimentos estão a enfrentar 

vários obstáculos ao pesquisar e selecionar os dados a incluir nos seus 

relatórios de taxonomia. 

Ambas as secções contêm uma tabela com dados quantitativos seguida de 

uma declaração qualitativa que explica mais pormenorizadamente os dados 

quantitativos. Os investimentos são reportados no resumo abaixo ao seu 

justo valor de mercado à data de 31 de dezembro de 2021. 
Divulgações 
Obrigatórias 

 

Exposição aos e

lementos 

Valor em milhões de euros 
% sobre o total de 
Ativos sob Gestão 

Exposição a atividades económicas elegíveis à Taxonomia 

Exposição a atividades económicas não elegíveis à Taxonomia 

6 477 

4 161 

6,0% 

3,9% 

Exposição a títulos de dívida da administração central, bancos centrais e emissores supranacionais 

Exposição a derivados 

45 175 

317 

42,0% 

0,3% 
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A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

São três os motivos para o número limitado de ativos de investimento 

imputáveis a elegibilidade ou não: (i) conforme explicado acima, apenas 

dados muito limitados estavam disponíveis para elaborar este primeiro 

exercício de report sobre taxonomia, (ii) grande parte dos investimentos da 

Ageas são exposições a governos centrais, e (iii) vários investimentos visam 

ativos e projetos que não estão sujeitos a relatórios sobre taxonomia. 

Espera-se que nos próximos anos, à medida que mais dados vão sendo 

obtidos, a proporção de ativos elegíveis vá aumentando gradualmente. 

Devido à atual inexistência de uma metodologia de cálculo adequada destas 

exposições, a UE trata-as numa categoria em separado. Tais investimentos 

não são facilmente imputáveis a uma atividade económica específica ou 

projeto, fazendo com que uma avaliação dos mesmos quanto à 

elegibilidade/alinhamento com a taxonomia seja complexa. 

Como tal, estas exposições encontram-se totalmente separadas. Este 

método de reporte das exposições soberanas poderá evoluir e mudar mais 

ao longo do tempo após a UE proceder a uma avaliação da necessidade 

de incluir tais exposições soberanas no cálculo do KPI. Atualmente, o Ato 

Delegado relativo à Divulgação de Informações sobre Taxonomia não 

prevê uma definição de “exposições a governos centrais”. Devido ao 

motivo para se proceder ao tratamento separado dessas exposições, 

conforme explicado acima, os títulos de dívida de governos regionais e 

municipais também estão incluídos nesta categoria, dado que o mesmo 

raciocínio lógico se aplica a estes. Este método segue o raciocínio lógico 

da Autoridade Bancária Europeia, a qual publica uma lista de governos 

regionais, autoridades locais e entidades do sector público que podem ser 

tratados como governos centrais para o cálculo dos requisitos de capital, 

de acordo com o Regulamento sobre Requisitos de Capital da União 

Europeia. 

A. Ativos imobiliários e de infraestruturas 

Estes ativos são atualmente os únicos para os quais estão 

disponíveis dados fiáveis e suficientemente granulares para se realizar 

uma avaliação interna da elegibilidade taxonómica, seguindo as 

descrições detalhadas contidas nos atos delegados. Estes 

representam cerca de 10% do total de ativos sob gestão, tratando-se 

de investimentos no financiamento de projetos de infraestruturas 

mediante empréstimos ou fundos, principalmente através da AG 

Insurance, e ativos imobiliários que se encontram essencialmente 

representados pelas atividades da AG Real Estate e da Interparking. 

B. Exposições a governos centrais, bancos centrais e emissores 

supranacionais 

Esta categoria contempla as seguintes exposições: 

Títulos de dívida da administração central: títulos de dívida tradicionais 

(tais como obrigações lineares ordinárias - OLO), que representam a 

maior parte da exposição nesta categoria; 

Títulos de dívida de governos regionais: sobretudo exposições em 

empréstimos e títulos emitidos pela Região de Bruxelas, Valónia e 

Flamenga, bem como por governos regionais de diversos países da 

Europa Continental; 

Títulos de dívida de governos municipais, sobretudo na Bélgica e na 

Europa; 

Emissores supranacionais e bancos centrais: tais como exposições em 

títulos da União Europeia, empréstimos do Banco Europeu de 

Investimento ou da Comissão Europeia, bem como de certos bancos de 

desenvolvimento. 

Estas exposições soberanas representam uma parte significativa da 

exposição total da Ageas, ou seja, cerca de 42% do total de Ativos sob 

Gestão, justificado pelo facto de a Ageas ter principalmente passivos Vida de 

longo prazo com longa duração por ser um grupo de (res)seguro. 

• 

• 

C. Exposição a derivados 

Os derivados são atualmente tratados como uma categoria em 

separado, dado que a opinião da UE é de que estes são essencialmente 

utilizados para mitigar o risco de contraparte e não para financiar um ativo 

ou uma atividade económica. Nesta secção, a proporção de exposição a 

derivados é muito limitada e representa principalmente derivados utilizados 

para efeitos de cobertura de risco. Os derivados incluídos no quadro de 

produtos estruturados unit-linked não figuram nas divulgações obrigatórias, 

mas sim nas divulgações voluntárias. 

• 

 

• 

Divulgações voluntárias 

Exposição aos elementos Valor em milhões de euros 

% sobre o total de 
Ativos sob Gestão 

Exposição a atividades económicas elegíveis à Taxonomia 2 951 2,7% 

Exposição a atividades económicas não elegíveis à Taxonomia 15 290 14,2% 

Exposição a atividades económicas elegíveis à Taxonomia 

Exposição a atividades económicas não elegíveis à Taxonomia 

2 639 

15 602 

2,5% 

14,5% 

Exposição a emissores sem dados disponíveis 33 243 30,9% 
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• exclusão de atividades controversas: de acordo com os regulamentos e 

normas reconhecidas em vigor, e com base nas suas próprias convicções 

e crenças, a Ageas identifica e exclui países, sectores e empresas que 

tenham um impacto negativo na Sociedade e no ambiente;  

incorporação de fatores ambientais, sociais e de governance no processo 

de decisão de investimentos: para mitigar o principal impacto adverso dos 

seus investimentos, os gestores de carteira têm em conta fatores ESG 

relevantes em todas as decisões de investimento; e 

políticas de voto e envolvimento em relação a emissores corporativos: 

enquanto investidor responsável, a Ageas irá exercer os seus direitos de 

voto e envolver-se com algumas empresas selecionadas relativamente a 

práticas de ESG. O objetivo é influenciar a atividade ou o comportamento 

de uma empresa e reduzir o risco de sustentabilidade das suas carteiras. 

A. Emissores corporativos para os quais se dispõe de estimativas 

Conforme explicado acima, 2022 será o primeiro ano de reporte sobre 

taxonomia, inclusive para as instituições sujeitas à diretiva de relatório de 

informações não financeiras (NFRD - Non-Financial Reporting Directive). 

As informações das próprias empresas só estarão disponíveis quando 

estes emissores corporativos publicarem os seus relatórios e contas, 

contando que as informações sobre elegibilidade fiquem disponíveis 

durante 2022 e as informações sobre alinhamento durante 2023. No 

entanto, os fornecedores de dados ESG já estão a partilhar dados com 

base nas suas estimativas, pelo que a Ageas também está a tirar partido 

desta situação. Seguindo as orientações do documento de Perguntas 

Frequentes da Comissão Europeia, estas informações podem ser 

facultadas de forma voluntária. 

• 

• 

Os emissores corporativos (títulos de capital e obrigações de dívida de 

empresas) para os quais se dispõe de dados para report da elegibilidade 

taxonómica através de fornecedores de dados ESG (embora atualmente 

estejam limitados a estimativas) representam aproximadamente 69% dos 

investimentos corporativos da Ageas, estimando-se que 16% destes sejam 

elegíveis e 84% não sejam elegíveis. 

A abordagem de investimento responsável da Ageas encontra-se descrita 

num quadro regulamentar geral para investimentos sustentáveis e 

responsáveis que se aplica a todos os seus investimentos em geral. 

Também foram desenvolvidos quadros regulamentares específicos de 

investimento responsável para produtos de seguro baseados em 

investimentos que tenham obtido um selo de referência belga, um padrão 

de qualidade para produtos financeiros sustentáveis e socialmente 

responsáveis. 

Relativamente aos fundos unit-linked, foi efetuada, na medida do possível, uma 

análise mediante avaliação (representando até 66% do valor total). Para 

facilitar a comparação dos relatórios habituais com os de elegibilidade 

taxonómica e garantir a coerência do relatório de informações entre as 

empresas, as divulgações relacionadas com a elegibilidade taxonómica dos 

ativos e atividades das instituições financeiras baseiam-se nos dados 

relacionados com a elegibilidade taxonómica das atividades das suas 

sociedades investidas ou contrapartes subjacentes (volume de negócios e 

CapEx). 

Quanto os seus produtos de seguro baseados em investimentos, a Ageas 

e, mais especificamente, as suas entidades operacionais sujeitas a este 

regulamento, ficaram sujeitas ao Regulamento sobre Divulgação de 

Informações relacionadas com a Sustentabilidade no Sector Financeiro 

desde março de 2021 e cumprirão os requisitos adicionais que entrarem 

em vigor nos próximos anos. 

B. Investimentos para os quais não há dados disponíveis 

Uma parte significativa da carteira de investimentos (ou seja, 31% 

do total de Ativos sob Gestão) não dispõe de dados sobre taxonomia 

porque: 

A Ageas lançou a sua estratégia Impact24 em junho de 2021, tendo 

colocado a sustentabilidade no centro da sua atividade para impulsionar o 

crescimento e desenvolver uma Sociedade mais inclusiva e sustentável. No 

que diz respeito às suas atividades de investimento, a Ageas ambiciona 

aumentar os seus investimentos sustentáveis, integrar fatores ESG em todas 

as decisões de investimento e apoiar a transição para uma economia neutra 

em carbono até 2050 ao alcançar uma carteira sem emissões até 2050. A 

implementação desta estratégia deverá resultar numa maior percentagem 

dos investimentos aplicados que se poderão qualificar como atividades 

elegíveis à taxonomia (e posteriormente, em linha com a taxonomia). 

Contudo, enquanto grupo (res)segurador que atua como investidor prudente 

de longo prazo, uma percentagem significativa dos ativos continuará 

investida em títulos de inúmeras autoridades (locais). 

• a sociedade investida está sujeita à NFRD, mas não fornece relatórios 

sobre taxonomia e o fornecedor de dados ESG ainda não recolheu os 

dados sobre taxonomia; ou 

a natureza do investimento é “Caixa e equivalentes de caixa”; 

ou a natureza destes ativos não se enquadra (por enquanto) no 

âmbito das obrigações de divulgação de informações sobre 

taxonomia: 

• 

• 

• Empréstimos (entre outros, empréstimos à habitação social, 

empréstimos hipotecários), incluindo certas estruturas de 

financiamento (geralmente SPV) que oferecem empréstimos 

(hipotecários); 

Emissores corporativos (títulos de capital e obrigações de dívida de 

empresas) para os quais (ainda) não há dados sobre taxonomia 

disponíveis porque a sociedade investida não está sujeita à NFRD e 

não fornece relatórios sobre taxonomia (tais como PME e empresas 

que não pertençam à UE); 

Vários tipos de fundos: fundos de capital privado, fundos de dívida 

privada, fundos do mercado monetário; 

Fundos unit-linked: a parte para a qual a consulta não foi possível 

(ou seja, para o segmento CEU). 

• 

A visão da Ageas sobre a estratégia para o futuro 

Apesar das questões acima descritas relativamente à disponibilidade de 

dados e as muitas incertezas que ainda existem a nível da UE em relação 

aos requisitos precisos sobre as informações a declarar e a forma de o 

fazer, é louvável que a EU tenha tomado medidas importantes para iniciar 

este projeto de taxonomia em grande escala, que é um grande passo rumo a 

uma economia europeia ambientalmente sustentável. Ao consultar este 

primeiro relatório sobre taxonomia, é importante que o leitor considere que, 

nos primeiros anos, este relatório de informações sobre elegibilidade 

também serve para ajudar as empresas a se acostumarem à Taxonomia e 

se prepararem para realizar as suas divulgações de alinhamento no futuro, 

conforme expresso pela Comissão Europeia nas suas diretrizes de reporting 

sobre taxonomia. A abordagem atual à produção de divulgações 

relacionadas com a taxonomia poderá mudar significativamente ao longo 

dos próximos anos. Embora uma percentagem significativa dos dados 

fornecidos seja baseada em estimativas, a Ageas acredita que as 

divulgações sobre taxonomia aqui disponibilizadas já garantem uma 

perceção útil e confiante de que, em poucos anos, a taxonomia estará 

totalmente implementada e será uma parte importante das suas 

demonstrações não financeiras. 

• 

• 

Enquanto investidor prudente e defensivo de longo prazo, a Ageas 

acredita que as considerações ambientais, sociais e de governance (os 

chamados “fatores ESG”) são os principais promotores de desempenho 

dos investimentos, tanto do ponto de vista do retorno como do risco. Em 

termos da gestão dos seus investimentos, a Ageas aplica uma visão de 

longo prazo baseada na prudência, responsabilidade e sustentabilidade. A 

abordagem da companhia ao investimento sustentável e responsável 

baseia-se em três princípios: 
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A SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE TUDO O QUE FAZEMOS 

Luta contra a corrupção 

Os princípios de Integridade, refletidos no Código de Conduta da Ageas, 

na Política de Integridade e na Política de Tratamento Justo dos Clientes 

(TCF), permeiam todo o quadro de políticas da Ageas, todos a convergir e a 

apoiar a Conduta e Cultura, abrangendo a prevenção e o combate à 

corrupção, a salvaguarda da ética, bem como a prevenção de atividades 

criminosas. 
4.7 
Seguros de confiança, estáveis 
e conformes 

Assuntos materiais abrangidos relacionados com 
todos os Stakeholders 
Governance responsável 

Inúmeras políticas de compliance garantem uma série de processos que, 

conjuntamente, formam um feixe de requisitos de proteção, deteção e 

supervisão para prevenir atividades criminosas. Mais especificamente: 

• A Política de Antis suborno e Corrupção descreve o estado de espírito 

em que a Ageas tenciona exercer atividade e fazer negócio, e 

estabelece os princípios e as regras a observar para evitar cometer 

ou parecer cometer um ato de corrupção ativa ou passiva, 

nomeadamente a forma de lidar com presentes, vantagens, convites 

e hospitalidade; 

A Política de Conflitos de Interesses centra-se no dever de 

vigilância de todos os colaboradores em relação a potenciais ou 

efetivos conflitos de interesses e as suas consequências no 

alcance efetivo dos objetivos da companhia, estabelece um 

processo de reporting dessas situações e prescreve as regras e 

restrições aplicáveis a mandatos e funções externos, bem como 

as participações financeiras em empresas ou sociedades 

comerciais; 

A Política de Transações Pessoais (Negociação) define as regras, 

obrigações e proibições que os Colaboradores da Ageas devem cumprir 

aquando da realização de transações financeiras pessoais na Ageas e 

outros títulos designados, de acordo com os regulamentos de abuso de 

mercado; 

A Política de Combate ao Branqueamento de Capitais define as medidas 

preventivas a implementar, bem como os requisitos de due diligence em 

matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do 

terrorismo; 

A Política de Sanções define as normas a aplicar relativamente à 

aceitação de clientes e prestadores de serviços, investimentos, fusões e 

aquisições, com base nas restrições internacionais, sanções 

imperativas e listas negras, assim como as medidas restritivas 

recomendadas por organizações internacionais. Lista igualmente pontos 

de atenção específicos conducentes a procedimentos de due diligence; 

A Política de Adequação e Idoneidade estabelece o enquadramento e 

o conjunto de regras a aplicar para assegurar conformidade 

permanente com as obrigações de Adequação. 

Integridade, a pedra basilar da Ética. 

A integridade é a principal premissa subjacente às boas práticas 

comerciais, à rejeição explícita de qualquer tipo de discriminação, ao 

combate contra a corrupção e a fraude, à obrigação de contratar apenas 

terceiros de confiança e fiáveis, aos princípios de respeito pelos direitos 

humanos e ao compromisso sem reservas de tolerância zero a ilegalidades e 

práticas inaceitáveis. 

• 

O Quadro de Políticas 

Os princípios de Integridade permeiam todo o quadro de políticas da 

Ageas, o qual é monitorizado de forma contínua, seguindo uma definição 

de cargos e governance bem estruturada. Todas as políticas são revistas e 

formalmente reaprovadas pelo Conselho de Administração pelo menos de 

três em três anos e sempre que existir um elemento motivador para 

proceder à revisão como, por exemplo, uma alteração significativa da 

legislação. 

• 

• Este quadro de políticas baseia-se no ambiente regulamentar no qual a 

Ageas exerce atividade, refletindo simultaneamente uma análise dos riscos 

aos quais o Grupo está exposto, do ponto de vista da integridade, 

governance, social e ambiental. 
• 

As políticas do Grupo são transpostas para as políticas locais com um 

período de tolerância de um ano. Este quadro de políticas abrange todos 

os aspetos da atividade da Ageas, dos quais alguns dos mais 

significativos em relação à integridade são abordados a seguir: 

corrupção, conflito de interesses, proteção de dados, denúncia de 

irregularidades e direitos humanos. 
• 

As políticas de outros departamentos também contemplam princípios e 

regras que contribuem para prevenir a corrupção, nomeadamente os 

requisitos de aceitação e de due diligence face a terceiros, fornecedores 

e prestadores de serviços. Duas das principais são as políticas de 

Compras e de Subcontratação. 

Para mais informações sobre os assuntos abrangidos pelas políticas 

da Ageas, consulte o website sobre sustentabilidade. 
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Enquanto detentora das principais políticas de importância direta no 

combate à corrupção, a Função de Compliance desempenha um papel 

determinante na sua implantação em todo o grupo. A Comunidade de 

Compliance, que compreende transversalmente todos os Departamentos de 

Compliance do Grupo Ageas, é por excelência a correia de transmissão 

para estabelecer e manter a consistência de princípios e abordagens em 

todas as entidades. As atividades de supervisão e reporting realizadas pelos 

Compliance Officers nas entidades do grupo e consolidadas pelo Diretor de 

Complaince do Grupo à Comissão Executiva e ao Conselho de 

Administração fornecem uma visão geral contínua da situação real em todo 

o grupo. O Departamento de Compliance realiza a monitorização e controlo 

das atividades, baseando-se numa abordagem estruturada, adequada e 

proporcional no sentido de detetar potenciais não conformidades e riscos, 

bem como definir medidas de correção, acompanhá-las e comunicar os 

resultados das mesmas à Comissão Executiva e à Comissão de Gestão, até 

ao Conselho de Administração. 

Proteger cuidadosamente os seus dados 

A Ageas reconhece que os dados (pessoais) são um ativo essencial. 

Dado que o aumento da digitalização está a conduzir para uma maior 

pegada digital e complexidade, a importância e atratividade deste ativo 

estão a crescer juntamente com a necessidade de o proteger. Juntamente 

com as informações gerais, os dados podem disponibilizar informações 

específicas sobre Clientes, produtos e serviços. Também podem ajudar a 

inovar e a alcançar objetivos estratégicos. No entanto, quando não são 

corretamente geridos, podem ficar expostos a muitos riscos, incluindo o 

incumprimento dos requisitos regulamentares e legais, bem como a riscos 

de segurança. É por esta razão que a Ageas se foca na gestão de dados 

para manter e melhorar: 

Evitar conflitos de interesses 

A luta contra a corrupção também necessita de um forte 

enquadramento preventivo com ênfase claro nos conflitos de interesses, 

englobando medidas de proteção, captação, regularização, 

acompanhamento e comunicação de potenciais e efetivos conflitos de 

interesses. ▪ 

 

▪ 

▪ 

 

▪ 

▪ 

▪ 

a capacidade para tomar decisões coerentes sobre o valor dos 

dados; 

a adaptabilidade às mudanças no ambiente externo; 

a implementação técnica e desempenho dos sistemas 

subjacentes; 

as operações do dia a dia; 

a conformidade com leis e regulamentos; 

a reputação da companhia. 

A Ageas implementou uma política de grande alcance sobre conflitos de 

interesses como parte da governance sensata e qualitativa da companhia 

e das suas atividades comerciais. Um conjunto de disposições legais e 

regulamentares impõem obrigações claras a este respeito. Um conflito de 

interesses é qualquer situação com interesses concorrentes, 

comprometendo a realização ética das finalidades legítimas da Ageas 

e/ou dos seus Stakeholders, ou qualquer surgimento de uma situação 

dessa natureza; conflitos de interesses podem envolver e/ou originar 

corrupção. 

A Ageas está empenhada na proteção de dados (pessoais), colocando-a no 

centro dos seus processos. Todos os ativos de informação da Ageas devem 

ser adequadamente protegidos contra uma vasta gama de ameaças, tais 

como malware, pirataria informática, ataques de recusa de serviço, fraude 

informática, phishing, engenharia social, bem como a perda, roubo ou 

divulgação de informações confidenciais (incluindo dados pessoais 

sensíveis), incêndios, etc. A segurança da informação é alcançada através 

da implementação de um conjunto adequado de controlos não técnicos (por 

exemplo, políticas, processos, procedimentos, diretrizes, regidos por 

estruturas organizacionais) e técnicos (por exemplo, controlo dos perímetros, 

controlo de acessos, monitorização, codificação segura, etc.). 

A Ageas também criou um registo de conflitos de interesses onde são 

registados os conflitos de interesses identificados, como foram processados e 

qual o resultado. 

O posicionamento da Ageas em relação às atividades de lobbying foi 

descrito numa nota de orientação em 2021, tendo estas Diretrizes sido 

aprovadas pelo Conselho de Administração. A Ageas está inscrita no 

Registo de Transparência da UE com o objetivo de beneficiar de 

algumas das vantagens práticas a ele associadas, ou seja, receber 

notificações por e-mail sobre as atividades das Comissões 

Parlamentares e ser notificada sobre consultas e quadros de 

referência em áreas específicas. Os debates realizados a nível do 

Conselho de Administração e da Comissão Executiva confirmaram o 

compromisso contemplado na Política de Combate ao Suborno e à 

Corrupção de que a Ageas proíbe a própria instituição Ageas, os seus 

Colaboradores ou agentes de contribuir direta ou indiretamente para 

partidos políticos, organizações ou indivíduos envolvidos na política 

como forma de obter vantagens nas transações comerciais. As 

despesas com filiação a associações sectoriais e profissionais 

equivaleram a 5,3 milhões de euros em 2021. 
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Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(RGPD), a Ageas analisou, nos últimos anos, as suas políticas de gestão de 

dados pessoais que consistem nas regras e princípios relativos ao 

tratamento e proteção de dados pessoais na Ageas, nas suas subsidiárias e 

afiliadas. Por um lado, estas regras conferem mais direitos aos titulares de 

dados e, por outro lado, garantem regras estritas e formais para a Ageas, 

ao efetuar o tratamento de dados pessoais. Os processos foram 

formalizados e todas as informações relevantes foram comunicadas aos 

titulares de dados, incluindo informações sobre a transferência de dados 

para fora do Espaço Económico Europeu (EEE). Como tal, a Ageas 

reforçou a transparência e o controlo, protegendo os interesses dos 

Clientes, Colaboradores e outros Stakeholders-chave no que respeita à 

privacidade de dados. Este quadro regulamentar é composto por políticas e 

normas que descrevem o regime de governance (cargos e 

responsabilidades), os processos e as ferramentas para garantir que os 

dados pessoais são geridos de forma coerente em toda a organização. Tal 

traduz-se num processo geral de gestão e encaminhamento de incidentes, 

independentemente do tipo de dados e riscos relacionados, que envolve a 

colaboração e o envolvimento de diversas funções, tais como a Direção 

Jurídica, Segurança da Informação, Compliance e Gestão de Riscos. O 

quadro regulamentar existente é revisto regularmente para incluir quaisquer 

atualizações de acordo com os regulamentos globais e locais. 

Denúncias de irregularidades 

As políticas de denúncias estabelecidas pela Ageas destinam-se a 

recolher situações ou circunstâncias que possam ter consequências 

adversas e eventualmente envolver corrupção. 

A companhia dispõe de vários canais para reportar incidentes ou situações 

injustas, ou apresentar reclamações. 

A Política de Relatório de Incidentes de Compliance (também conhecido 

como o Sistema de Alerta Interno) permite reportar, através de um 

processo bem estruturado à disposição de colaboradores e terceiros, 

situações ou incidentes errados que tenham ou possam vir a ter sérias 

consequências adversas para a posição financeira, desempenho e/ou 

reputação da Ageas. Poderá efetivamente haver ocasiões em que um 

colaborador ou um terceiro tenha preocupações genuínas sobre uma 

determinada situação injusta. O processo descrito na política permite o 

encaminhamento célere dessas preocupações para a fonte adequada para 

investigação e resolução, de forma confidencial e sem medo de represálias. 

Qualquer processo é sempre tratado com o maior respeito pela 

confidencialidade. 
A Ageas também investe na sensibilização permanente e na formação 

obrigatória relacionada com processos de gestão de dados pessoais. A 

gestão de dados pessoais faz parte das políticas de Gestão de Riscos do 

Grupo Ageas (para mais informações, consulte a secção “C 4 Gestão de 

Riscos” das Notas Gerais), sendo complementada por uma política de 

Gestão de Dados e uma política de Segurança da Informação e detalhada 

no Quadro de Segurança da Informação da Ageas. Este último é inspirado 

por padrões internacionais, como a série ISO 27K, bem como pelas boas 

práticas da indústria no que respeita a segurança da informação. À 

semelhança de qualquer outra política do Ageas, estas políticas são 

obrigatórias para todas as subsidiárias da Ageas e devem ser aplicadas 

com base dos melhores esforços pelas filiais da Ageas. 

Em relação ao futuro, dada a transposição efetiva da Diretiva europeia 

sobre a Denúncia de Irregularidades, já estão a ser consideradas soluções 

tecnológicas para serem implementadas na devida altura em total 

conformidade com os requisitos da diretiva. A Comunidade de Compliance 

irá dedicar várias sessões de trabalho a este projeto. 

Compromissos e números da Ageas: 

• Comprometemo-nos a implementar as principais normas do sector em 

matéria de segurança da informação (série ISO 27K / ISF SoGP) e 

proteção de dados (ISO 27K / ENISA). 

Comprometemo-nos a recolher e a tratar os dados pessoais para a 

finalidade prevista. 

Comprometemo-nos a não vender dados pessoais a terceiros para 

efeitos comerciais. 

Comprometemo-nos a solicitar um consentimento claro, específico e 

informado ao efetuar o tratamento de dados pessoais. 

Comprometemo-nos a investir continuamente em medidas de segurança 

da informação e de proteção de dados. 

O processo de Tratamento de Reclamações é outro canal que permite a 

deteção de incidentes. Está em vigor uma Política de Tratamento de 

Reclamações que estabelece as regras de implementação para lidar com 

reclamações apresentadas por Clientes, tomadores de seguros, Acionistas, 

fornecedores e outras partes externas. Esta política resulta do compromisso 

da Ageas de assegurar que todos os seus Stakeholders são tratados de 

forma justa. Isso traduz-se no dever da empresa de informar os tomadores 

de seguros e outros Stakeholders das disposições em vigor para apresentar 

reclamações, bem como o seu processo de tratamento. 

• 

 

• 

• 

• 

O Grupo Ageas monitoriza de perto qualquer violação de dados, avalia-a 

através de normas do sector com base na apreciação de gravidade da 

ocorrência e reporta às autoridades e/ou indivíduos conforme necessário. 

Em 1% dos casos, as violações foram reportadas às autoridades 

(comparativamente a 3% em 2020). 
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Due Diligence e Controlos 

Derivando dos princípios e procedimentos de políticas, uma série de 

controlos estão em vigor em todo o mundo. Os controlos são descritos, 

atribuídos e documentados: 

• Clientes, Stakeholders, Fornecedores e quaisquer terceiros estão 

sujeitos a uma due diligence proporcional e relevante, em termos de 

identificação, ausência de conflito de interesses, requisitos de AML/CTF, 

Sanções, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Lei de 

Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras) e estatuto de CRS 

(Common Reporting Standard, Modelo Padrão de Reporte); 

Os contratos com fornecedores, prestadores de serviços e consultores 

estão sujeitos a um procedimento de aprovação obrigatório e formal, 

antes da sua celebração, pela Direção Jurídica; 

Na contabilidade, todos os terceiros, fornecedores e prestadores de 

serviços são identificados e acompanhados ao longo de uma série de 

critérios de identificação. Qualquer despesa deve ser evidenciada. A 

aceitação e o pagamento de despesas seguem um procedimento de 

dois níveis com assinatura dupla; 

As remunerações e incentivos de e para distribuidores de produtos estão 

sujeitos a monitorização; 

• 

• 

• 

• Além disso, o Quadro de Sustentabilidade da Ageas define as regras, 

normas e processos destinados a assegurar que os órgãos e indivíduos 

encarregados de funções de gestão ajam sempre com adequação e 

idoneidade. 

Nos campos de Investimentos e Fusões e Aquisições, as políticas e 

procedimentos integram esses controlos conforme apropriado, mas 

também definem requisitos de due diligence mais avançados e mais 

abrangentes. 

Além destes processos de controlo, os deveres de notificação aplicam-se 

a todos os Colaboradores da Ageas. Na prática, todos os colaboradores 

são informados, desde que são contratados, da sua obrigação de 

observar as políticas e tomar as iniciativas necessárias para cumprir as 

suas funções de notificação, juntamente com critérios descritos nas 

políticas correspondentes. Se, na sequência de uma notificação, a 

questão revelada se tornar um problema, a fonte adequada tomará uma 

decisão, a qual será comunicada ao notificador. Esta decisão é 

vinculativa. Por exemplo, um presente que não cumpra os critérios de 

aceitação tem de ser devolvido ao remetente, ou um mandato externo 

que não seria compatível com a função na Ageas deve ser recusado. 

Notificações a serem feitas ao Departamento de Compliance 
dizem respeito a: 

• 

• 

• 

• 

Presentes, vantagens, convites, hospitalidade, dados ou recebidos; 

Mandatos ou funções externos; 

Participação financeira numa empresa ou transação; 

Transações pessoais em títulos da Ageas e/ou outros títulos restritos 

designados pelo Compliance. 

Notificações a serem feitas à Direção Jurídica dizem respeito a: 

• Filiação a associações comerciais e profissionais; 

• Conflitos de interesses potenciais e efetivos. 
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Direitos Humanos 

O respeito pelos direitos humanos por parte da Ageas é um elemento 

fundamental subjacente ao seu quadro de políticas. Manifesta-se 

concretamente numa série de domínios e o compromisso da Ageas é 

claramente comunicado nos Princípios Orientadores de Direitos Humanos e 

Laborais. 

Resultados iniciais de alto nível 

A conclusão desta avaliação dos Direitos Humanos demonstrou que, 

entre os diferentes negócios, existe atualmente uma vasta gama de 

políticas e procedimentos que captam não só o compromisso da 

Ageas de assumir a sua responsabilidade de respeitar os direitos 

humanos, mas também como cumprir esse compromisso. Estas 

políticas e procedimentos incluem processos e controlos para apoiar 

a compreensão dos impactos da Ageas nos direitos humanos, 

minimizar a potencial ocorrência de qualquer impacto adverso e, 

sempre que possível, causar um impacto tão positivo quanto 

possível. 

A Ageas subscreve plenamente a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas e as Convenções Fundamentais da 

Organização Internacional do Trabalho, pelo que os seguintes compromissos 

se aplicam a todos os Colaboradores da Ageas e a prestadores de serviços 

que trabalhem em nome ou representação da companhia: “Desempenhamos 

a nossa atividade de forma a respeitar os direitos de todas as pessoas, 

respeitando os direitos humanos e evitando a cumplicidade em situações de 

abuso dos direitos humanos, conforme estipulado nos Princípios 

Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos”. A avaliação dos Direitos Humanos demonstrou que algumas entidades 

possuem processos e controlos mais desenvolvidos do que outras, havendo 

a possibilidade de partilhar as boas práticas e introduzir, se necessário, mais 

aspetos comuns de abordagem. 

Avaliação de Riscos de Direitos Humanos 

Em 2020, a Ageas aderiu formalmente aos Dez Princípios do Pacto 

Global das Nações Unidas sobre direitos humanos, trabalho, ambiente e 

combate à corrupção, tendo, em 2021, realizado a sua primeira avaliação de 

riscos de direitos humanos em toda a empresa para apoiar a identificação, 

gestão e reporte de questões prementes em matéria de direitos humanos. 

Dada a importância que a Ageas atribui a este assunto, foi designado um 

grupo de trabalho para acompanhar o resultado desta avaliação e criar um 

plano de ação para todo o grupo, de modo a reforçar e continuar a 

sensibilizar para o respeito e implementação da abordagem da Ageas aos 

Direitos Humanos a nível interno e externo. 
Como é que a Ageas o fez 

A Ageas criou um questionário baseado na Ferramenta de Autoavaliação do 

Pacto Global da ONU e nos Princípios Orientadores das Nações Unidas 

sobre Empresas e Direitos Humanos para preenchimento por todas as 

entidades consolidadas. 

Questões Prementes de Direitos Humanos 

Identificar questões prementes de direitos humanos significa avaliar quais 

são os direitos que estão mais em risco através das atividades e relações 

comerciais da companhia e, por conseguinte, onde se deve focar a 

atenção e os recursos. 

A ferramenta de autoavaliação consiste num conjunto de perguntas que 

visa aferir a posição de uma empresa em relação a direitos específicos 

como, por exemplo, saúde e segurança, formação, horário de trabalho, 

salários, discriminação, trabalho infantil, entre outros, ao passo que os 

Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 

Humanos se focam nas políticas e processos que uma empresa deve ter 

em vigor para assumir a sua responsabilidade de respeitar os direitos 

humanos. 

A tabela abaixo destaca os direitos nos quais, na opinião da Ageas, as 

suas atividades comerciais têm mais probabilidade de causar impacto, 

direta ou indiretamente. 

  Influência Direta   Influência Indireta Questões 
Prementes de 
Direitos Humanos* 

 

Discriminação e Assédio no 
Local de Trabalho 

 
Direitos Laborais 

Dificuldades Financeiras 

Privacidade 

Colaboradores Seguros Terceiros / 
Dep. Compras 

Investimentos Fusões e 
aquisições 

Questões Gerais de 
Direitos Humanos 

* Para entidades consolidadas 

60 Ageas Relatório e Contas 2021 

 

  

 

   

 

 



 

Interno 

Por ser adquirente de bens e serviços, a Ageas tem relações com muitas 

empresas. Tanto a política de Compras como a de Subcontratação da Ageas 

contêm referências específicas aos Direitos Humanos e espera-se que as 

relações com terceiros cumpram integralmente as leis e regulamentos em 

vigor, adiram aos Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos, bem 

como às normas Ambientais, Sociais e de Corporate Governance mais 

abrangentes (normas ESG). Foi dada especial atenção a este assunto em 

2021, conforme descrito na secção A.4.5 “A nossa Sociedade”. As relações 

com novos fornecedores e prestadores de serviços estão sujeitas a 

respostas satisfatórias a perguntas relacionadas com os direitos humanos e 

ESG no âmbito do processo de due diligence. Os contratos contemplam 

cláusulas que obrigam as entidades terceiras a alertar de imediato a Ageas 

acerca de qualquer violação de leis, regulamentos e normas 

internacionalmente aceites. Existem direitos de fiscalização para garantir que 

a Ageas pode realizar atividades de verificação independente. 

Enquanto entidade patronal, a Ageas esforça-se por criar um ambiente com 

diversas culturas e origens, bem como a incentivar todos a abraçar a 

diversidade. Para mais informações, consultar a secção A.4.3 “Os nossos 

Colaboradores”. 

No entanto, a Ageas está ciente de que a discriminação e o assédio no local 

de trabalho podem ocorrer, pelo que implementou orientações claras sobre 

as suas expectativas quanto aos seus Colaboradores, as quais estão 

previstas, por exemplo, no Código de Conduta e na Política de Diversidade 

e Inclusão, mecanismos para avaliar o sentimento do pessoal, como os 

inquéritos de envolvimento dos Colaboradores, bem como a Política de 

Relatório de Incidentes de Compliance (também conhecido como o Sistema 

de Alerta Interno), mencionada anteriormente neste capítulo. Além disso, o 

Quadro de Sustentabilidade da Ageas define as regras, normas e processos 

destinados a assegurar que os órgãos e indivíduos encarregados de 

funções de gestão ajam sempre com adequação e idoneidade. 

As seguradoras são significativas investidoras institucionais e a Ageas não 

é exceção. Um dos elementos tidos em conta no Quadro de Investimento 

Responsável é integrar a consideração dos riscos relacionados com os 

direitos humanos em processos de triagem negativa e positiva. Para mais 

informações, consulte a secção A.4.5 “A nossa Sociedade”. 

Enquanto operadora de seguros, a Ageas tem por objetivo garantir que os 

produtos e serviços de seguros que oferece vão ao encontro da procura e 

necessidades dos seus Clientes. Caso a Ageas não compreenda as 

circunstâncias e necessidades dos seus Clientes, os produtos e serviços 

inadequados poderão afetar negativamente o bem-estar do Cliente, inclusive 

o nível de vida, e resultar em dificuldades financeiras. A secção A.4.2 “Os 

nossos Clientes e Parceiros” demonstra como os produtos são concebidos a 

pensar nas necessidades dos Clientes. A política de TCF funciona como um 

conjunto de padrões mínimos para garantir resultados justos para os 

Clientes, entre outros, assegurando que as soluções de produtos e serviços 

satisfazem as necessidades identificadas dos Clientes, que são facultadas 

informações claras, completas e transparentes e bons conselhos aos 

Clientes, que os Clientes são informados sobre o que está ou não está 

coberto pelo produto e que não enfrentam obstáculos pós-venda excessivos 

para alterar o produto, mudar de operador, enviar uma participação de 

sinistros ou apresentar uma reclamação. 

O papel-chave da função de Compliance 

A função de Compliance desempenha um papel importante na 

promoção e salvaguarda da Integridade dentro da organização. 

Posicionada como uma função de controlo independente, juntamente com 

a Gestão de Riscos e as Funções Atuariais, na segunda linha de defesa 

da organização, o Departamento de Compliance tem por objetivo 

certificar-se de que, a qualquer altura e em qualquer lugar, a Ageas exerce 

a atividade de forma a que, se e quando posta em causa algures no futuro 

quanto à sua prática comercial, possa afirmar com convicção que 

procederia da mesma forma, tendo em conta a conjuntura dessa altura, se 

tivesse de começar de novo. 

A Ageas implementou uma política e processo de Aprovação de 

Produtos que estipulam que novos produtos e alterações substanciais a 

produtos existentes devem ser submetidos a um rigoroso processo de 

aprovação, o qual inclui aspetos de ESG, e que, após o lançamento, o 

desempenho do produto será alvo de monitorização constante. A 

companhia dispõe de uma ampla variedade de métricas para monitorizar 

o desempenho dos produtos, tais como volumes de participações de 

sinistros, taxas de rejeição de sinistros, rácio de sinistralidade, 

reclamações, cobertura do mercado-alvo, entre outras, e são tomadas 

medidas para resolver quaisquer pontos fracos identificados, de modo a 

minimizar o prejuízo dos Clientes. 

A função de compliance deve impedir a companhia de suportar as 

consequências - nomeadamente da perda de reputação ou credibilidade, o 

que poderá causar uma séria desvantagem financeira - do incumprimento 

de disposições legais e regulamentares ou deontológicas. 

A função de compliance é uma função independente na Ageas que visa 

garantir, na medida do razoável (numa perspetiva ex-post), que a 

companhia, os seus Colaboradores e os seus Stakeholders cumprem as 

leis, regulamentos, regras internas e padrões éticos. 

Esta secção contém acima mais informações sobre segurança/privacidade de 
dados. 
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Um fator determinante: a Cultura de Compliance 

Em 2021, foram conduzidas várias iniciativas para medir a cultura de 

compliance do Grupo, no sentido de determinar as áreas mais fracas e 

definir as ações conforme necessário. Tal envolveu, mais precisamente, 

um inquérito de compliance dirigido a todos os Colaboradores com o 

objetivo de captar a sua perceção de compliance, uma lista de indicadores 

KPI da cultura de compliance definidos por um grupo de trabalho de 

compliance dedicado, o resultado final de várias vertentes convergentes de 

atividades relativamente a assuntos como Ética em IA, Sustentabilidade em 

matéria de ESG, formação e sensibilização. O resultado final desta ampla 

monitorização do nível da cultura de compliance na Ageas revela que os 

princípios básicos estão bem assentes e que foram identificadas algumas 

áreas de melhoria, as quais foram convertidas num plano de ação para o(s) 

próximo(s) ano(s) que será integrado nos Planos Anuais de Compliance 

conforme necessário. 
Formação e sensibilização 

Como parte do seu Plano Anual, a função de Compliance estabelece 

um programa de formação amplo e contínuo para Colaboradores e 

gestão. 

Medir a eficácia da nossa abordagem 

Todas as sessões de formação de Compliance são obrigatórias e a 

participação nessas sessões é acompanhada como parte do reporte aos 

órgãos de gestão. O objetivo é alcançar 100% do público-alvo. 

A Ageas está continuamente a refletir sobre como promover um 

comportamento adequado e como medir as iniciativas realizadas. Nesse 

sentido, em 2021 foram adicionados alguns indicadores novos ao 

relatório para monitorizar o progresso. 
Os conteúdos programáticos são adaptados, em todo o Grupo, para ir ao 

encontro das necessidades de formação, da forma mais adequada possível. 

Por exemplo, na holding bem como nas subsidiárias, há iniciativas de 

formação relacionadas com uma série consistente de assuntos: ética e 

deontologia, governance e política, conflitos de interesses, corrupção, 

prevenção de atividades criminosas, combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo, tratamento do Cliente de forma 

justa e processo de aprovação de produto, transações de terceiros. 

No Departamento de Compliance: 

Acompanhamento trimestral de notificações, o qual está incluído no 

Plano Anual de Compliance. Realiza-se uma análise qualitativa; 

Envio de um questionário anual de compliance a todos os 

Colaboradores no final do ano para (re)confirmar as notificações 

realizadas no ano decorrido e que as informações estão reconciliadas 

com o acompanhamento trimestral. Em média, em 2021 apenas 5,5% 

das respostas (comparativamente a 7% em 2020) requerem uma 

análise mais aprofundada para prevenir e/ou resolver um possível 

problema. 

• 

• 

As sessões de formação envolvem o público relevante em termos de 

conteúdo, frequência e tempo, e o público-alvo pode variar, de uma seleção 

de Colaboradores com base nas suas necessidades ou áreas específicas de 

trabalho, a todos os Colaboradores de qualquer nível. 
Todas as atividades de supervisão e controlo realizadas pelo Departamento 

de Compliance são reportadas à Comissão Executiva e ao Conselho de 

Administração através da Comissão de Risco e Capital. Este relatório 

também menciona o número de casos de fraude interna em todo o grupo. 

Cada entidade tem um programa de boas-vindas para novos 

colaboradores, que devem comparecer a uma reunião inicial logo após a 

chegada, na qual as obrigações de compliance são apresentadas e 

explicadas, com um foco explícito nas obrigações dos colaboradores no 

que diz respeito a governance e políticas, como lidar com transações 

pessoais, presentes e vantagens, mandatos ou funções externos, e 

complementadas com uma série de assuntos tais como o enquadramento 

de uma denúncia, o enquadramento da adequação, as regras gerais de 

concorrência, confidencialidade, proteção de ativos e de dados. 

Regularmente, são lançadas iniciativas de sensibilização com o objetivo 

de manter e atualizar os conhecimentos dos colaboradores ao longo do 

tempo sobre assuntos e obrigações de compliance. São organizadas 

como questionários online obrigatórios destinados a todos os 

Colaboradores. 

Na Direção Jurídica: 

Envio anual de um questionário a todos os Colaboradores para 

recolher ou confirmar informações sobre associações e sobre a 

ocorrência ou envolvimento em potenciais ou efetivos conflitos de 

interesse e as modalidades de resolução. 

• 

O programa de formação está sob escrutínio constante para se manter 

adequado à finalidade, sendo atualizado conforme necessário. As áreas 

mais fracas são identificadas para que o programa possa ser ajustado de 

acordo com as necessidades. 

Em 2021, foi realizada uma iniciativa de formação em todo o Grupo. Foi 

organizado um programa composto por 10 módulos interativos, dirigido a 

todos os Colaboradores das entidades consolidadas e do centro 

corporativo. Os módulos focaram-se na Conduta e, mais precisamente, no 

combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, 

ofertas e presentes, bem como em mandatos externos. A meta de 

participação foi fixada a 100% como padrão e o limite mínimo de sucesso 

nos testes finais de cada módulo foi fixado a 80%. 
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Taxas de participação nas sessões de formação 2021 2020 

Reuniões iniciais 

Iniciativas de sensibilização 

Inquérito de Compliance relativo à perceção da cultura de compliance por parte dos Colaboradores 

Módulos interativos em todo o Grupo sobre Conduta (Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, con flitos de interesses, mandatos externos) 

Taxa de sucesso nos módulos interativos realizados por todo o Grupo sobre Conduta 

Questionário anual (controlo das transações pessoais, presentes e hospitalidade, mandatos ou funções externos) do Departamento de Compliance 

Questionário anual (filiações e recolha de informações sobre potenciais conflitos de interesses) da Direção Jurídica 

100% 

90% 

66% 

95% 

92% 

100% 

90% 

100% 

90% 

95% 

100% 

Violações 

Número de processos de fraude interna 1 2* 

*o valor representa apenas os últimos 6 meses de 2020 

Atividades de lobbying - filiações (em euros) 2021 2020* 

Atividades de lobbying 

Associações 

0,8 

5,3 

0,0 

0,3 

* âmbito limitado à Ageas SA/NV 
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DECLARAÇÃO DE CORPORATE GOVERNANCE 

Declaração de 
Corporate 
Governance 

5.1.1 Composição 

A 31 de dezembro de 2021, o Conselho de Administração era 

composto por catorze membros, a saber: Bart De Smet (Presidente), Guy 

de Selliers de Moranville (Vice-presidente), Jane Murphy, Richard 

Jackson, Lucrezia Reichlin, Yvonne Lang Ketterer, Katleen Vandeweyer, 

Sonali Chandmal, Jean-Michel Chatagny, Hans De Cuyper (CEO), 

Christophe Boizard (CFO), Emmanuel Van Grimbergen (CRO), Filip 

Coremans (MDA), Antonio Cano (MDE). 

5.1 
Conselho de Administração 

O Conselho de Administração funciona 
dentro do âmbito definido pela legislação 
belga, pelos requisitos do Banco Nacional da 
Bélgica (NBB), pelo Código de Corporate 
Governance Belga, pela prática normal de 
governo na Bélgica e pelos Estatutos da 
Sociedade. Os papéis e as responsabilidades 
do Conselho de Administração e a sua 
composição, estrutura e organização são 
descritos detalhadamente na “Declaração de 
Corporate Governance”, que está disponível 
no website da Ageas. 

Os mandatos de Lionel Perl e Jan Zegering Hadders terminaram em maio 

de 2021 e não foram renovados. 

Jean-Michel Chatagny foi nomeado como novo membro do Conselho 

de Administração na Assembleia Geral de Acionistas de 18 de maio de 

2021. 

Os mandatos de Bart De Smet e Katleen Vandeweyer foram renovados na 

Assembleia Geral de Acionistas de 18 de maio de 2021. De acordo com a 

deliberação do Conselho de Administração após a saída de Jozef De Mey 

em outubro de 2020, Bart De Smet foi nomeado Presidente do Conselho de 

Administração. 

O Código Belga de 2020 sobre Corporate Governance obriga a que o 

Conselho de Administração divulgue na Declaração de Corporate 

Governance os motivos pelos quais a nomeação do ex-CEO como 

Presidente não afeta a autonomia necessária do novo CEO. 

O Conselho de Administração ponderou cuidadosamente as implicações 

positivas e negativas da decisão de nomear Bart De Smet como Presidente e 

está convencido de que a sua nomeação como Presidente é do melhor 

interesse do Grupo. 

Tendo em conta os perfis de Bart De Smet e Hans De Cuyper 

respetivamente, o Conselho de Administração sente-se confiante de que a 

nomeação de Bart De Smet não afeta a autonomia necessária de Hans De 

Cuyper. Ainda assim, o Conselho de Administração pediu explicitamente a 

Bart De Smet para se empenhar neste assunto, o qual é efetivamente 

monitorizado pelo Conselho de Administração com regularidade. 

A maioria do Conselho de Administração é composta por sete 

administradores não executivos independentes (conforme definido no 

Código Belga de 2020) e sete administradores não independentes, sendo 

cinco dos catorze administradores do sexo feminino. 
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5.1.2 Reuniões 

O Conselho de Administração reuniu onze vezes ao longo de 2021. Os 

detalhes das presenças podem ser encontrad0s na secção 5.5. “Conselho de 

Administração”. 

Em 2021, nas reuniões do Conselho de Administração foram 
tratadas, entre outras, as seguintes matérias: 

• O novo ciclo estratégico de 2022 a 2024, Impact24, o qual abrange a 

estratégia adotada pela Ageas como um todo e para cada negócio ao 

longo de um período de três anos; 

O desenvolvimento contínuo de cada um dos negócios da 

Ageas; 

A preparação das Assembleias Gerais de Acionistas; 

As demonstrações financeiras consolidadas trimestrais, 

semestrais e anuais; 

O Relatório e Contas de 2020 e a comunicações obrigatórias para o 

NBB (incluindo os relatórios RSR, SFCR, SOGA e ORSA); 

Os comunicados à imprensa; 

O orçamento ao longo do ciclo de 2022 a 2024; 

Assuntos relacionados com dividendos, capital e solvência da empresa; 

O planeamento da sucessão do Conselho de Administração e da 

Direção Executiva; 

A governance e o desempenho da Comissão Executiva e da 

Comissão de Gestão; 

A Política de Remunerações; 

A avaliação das funções de controlo independentes; 

A sucessão do responsável pela função atuarial; 

Vários ficheiros de fusão e aquisição; 

Questões de sustentabilidade, incluindo a evolução do panorama 

regulamentar e a integração da sustentabilidade no centro da nova 

estratégia Impact24. 

5.1.4 A Comissão de Nomeação e de Corporate Governance 

(NCGC) 

A 31 de dezembro de 2021, a Comissão de Nomeação e de Corporate 

Governance era composta pelos seguintes membros: Bart De Smet 

(Presidente), Guy de Selliers de Moranville, Richard Jackson, Yvonne Lang 

Ketterer e Jane Murphy. O CEO participou nas reuniões, exceto durante as 

discussões relacionadas com a sua própria situação. 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Em 2021, a Comissão de Nomeação e de Corporate Governance reuniu em 

quatro ocasiões, incluindo uma reunião conjunta com a Comissão de 

Remunerações. 

Foram abordadas as seguintes matérias: 

• A análise dos novos candidatos ao Conselho de Administração tendo 

em conta a Assembleia Geral de 2022; 

O planeamento da sucessão de membros não executivos do 

Conselho de Administração; 

O planeamento da sucessão dos administradores executivos; 

Os objetivos do CEO e dos outros membros da Comissão Executiva; 

O desempenho do CEO e dos outros membros da Comissão Executiva; 

A análise da Declaração de Corporate Governance e dos Estatutos 

Sociais. Entre outros assuntos, a lista de competências a ter em conta na 

nomeação de um novo membro do Conselho de Administração foi 

revista, pelo que agora também menciona explicitamente a 

experiência/conhecimentos nas áreas de Tecnologia, assuntos de ESG, 

assuntos Regulamentares e Legais. 

• 
• 

 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

O Conselho de Administração também teve ações de formação dedicadas e 

exaustivas relativamente às novas normas IFRS (IFRS 9 e 17) a entrar em 

vigor brevemente e assuntos de ESG. 

Os membros da Comissão Executiva informaram sobre o progresso dos 

resultados e sobre o desempenho geral dos diferentes negócios nas reuniões 

do Conselho de Administração. 

O Presidente da Comissão de Nomeação e de Corporate Governance 

reportou sobre estes assuntos ao Conselho de Administração após cada 

reunião e submeteu as recomendações da Comissão ao Conselho de 

Administração para uma tomada de decisão final. 

5.1.3 Comissões Consultivas do Conselho de Administração 

Os termos de referência, o papel e as responsabilidades de cada 

Comissão Consultiva do Conselho de Administração são descritos na 

“Declaração de Corporate Governance”, que está disponível no website 

da Ageas. 

Os detalhes das presenças nas Comissões do Conselho de 
Administração podem ser consultados na secção 5.5 Conselho de 
Administração. 
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5.1.6 A Comissão de Remunerações 

No decorrer de 2021, Lionel Perl foi substituído por Sonali Chandmal. 

Guy de Selliers de Moranville também passou a fazer parte da Comissão 

de Remunerações. 

A 31 de dezembro de 2021, a Comissão de Remunerações era 

composta pelos seguintes membros: Jane Murphy (Presidente), 

Sonali Chandmal, Katleen Vandeweyer e Guy de Selliers de 

Moranville. 

5.1.5 O Conselho de Auditoria 

A composição da Conselho de Auditoria mudou no decorrer de 2021. 

Lucrezia Reichlin e Katleen Vandeweyer passaram a fazer parte do 

Conselho de Auditoria como novos membros, substituindo Jan Zegering 

Hadders e Sonali Chandmal. 

A Comissão de Remunerações é assistida pela Willis Towers Watson, uma 

empresa de serviços profissionais externa que fornece informações e 

consultoria sobre elementos de remuneração comumente aplicados, 

melhores práticas e desenvolvimentos esperados. A Willis Towers Watson 

não fornece serviços relevantes relacionados com compensação nem com 

benefícios à Comissão Executiva da Ageas, ou a qualquer outra parte da 

organização da Ageas. 

A 31 de dezembro de 2021, o Conselho de Auditoria era composto por 

três administradores independentes: Richard Jackson (Presidente), 

Lucrezia Reichlin e Katleen Vandeweyer. 

Juntamente com os membros da Comissão Executiva, o auditor interno, 

o Diretor Financeiro e os auditores externos participaram nas reuniões. 
O Diretor de Compliance participou na reunião 

 até agosto de 2021. 

O CEO e o Diretor de Recursos Humanos do Grupo participaram nas 

reuniões, exceto nas discussões relacionadas com eles próprios. 

Com base no novo regulamento, o Conselho de Administração decidiu 

que o responsável pela Função de Compliance passaria a reportar a 

Comissão de Risco e Capital a partir de outubro de 2021, deixando de 

reportar ao Conselho de Auditoria. 

A Comissão de Remunerações reuniu-se em três ocasiões, incluindo uma 

reunião conjunta com a Comissão de Nomeação e de Corporate 

Governance. 

Em 2021, a Comissão de Remunerações discutiu e apresentou 

recomendações ao Conselho de Administração sobre: O Conselho de Auditoria reuniu-se em oito ocasiões em 2021, incluindo 

uma reunião conjunta com a Comissão de Risco e Capital. As seguintes 

matérias foram consideradas: 
• A análise comparativa e revisão da remuneração dos membros da 

Comissão de Gestão e Comissão Executiva face às práticas atuais de 

mercado; 

A divulgação da remuneração dos membros do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva nas notas das Demonstrações 

Financeiras Consolidadas Anuais; 

O relatório da Comissão de Remunerações conforme incluído na 

Declaração de Corporate Governance; 

O feedback sobre o voto do acionista no Relatório de Remunerações; 

O plano de incentivos associado a ações a favor da administração de 

topo; 

A remuneração da recém-criada função CDSO. 

• Monitorização da integridade das demonstrações financeiras 

consolidadas trimestrais, semestrais e anuais, incluindo divulgações, 

aplicação consistente ou alterações à avaliação e dos princípios 

contabilísticos, âmbito de consolidação, qualidade do processo de 

encerramento do exercício e questões significativas apresentadas pelo 

CFO ou pelos auditores externos; 

Monitorização das conclusões e das recomendações do auditor interno e 

dos auditores externos sobre a qualidade dos procedimentos de controlo 

internos e contabilísticos; 

Revisão do planeamento e Relatório de Compliance, de Auditoria 

internos e externos; 

Revisão do projeto e da eficácia operacional do sistema de controlo 

interno em geral e do sistema de gestão de riscos em particular; 

Revisão do Relatório do Teste de Adequação dos Passivos; e 

A implementação das IFRS 9 e 17. 

• 

• 

• • 

• 
 

• • 

Nas reuniões conjuntas com a Comissão de Nomeação e de Corporate 

Governance, os seguintes assuntos foram discutidos e submetidos ao 

Conselho de Administração para validação: 

• 

• 

• 

• As metas individuais (quantitativas e qualitativas) para os membros da 

Comissão de Gestão e Comissão Executiva; 

Os objetivos para os principais indicadores de desempenho (KPI) de 
negócio; 

Os KPI específicos para o Chief Risk Officer; (ver 5.7.6 para mais 

detalhes sobre os KPI específicos); 

A avaliação dos resultados sobre os objetivos individuais e os KPI de 

negócio; 

Os incentivos individuais de curto prazo (STI) e de longo prazo (LTI) dos 

membros das Comissões de Gestão e Executiva com base na avaliação 

acima. 

• 
 

• 

Durante a reunião conjunta com a Comissão de Risco e Capital, os 

membros discutiram o ponto de situação da implementação das IFRS 9 e 

17. 

• 
O Presidente do Conselho de Auditoria teve reuniões individuais trimestrais 

com o auditor interno e auditores externos. Reportou sobre o resultado das 

deliberações do conselho ao Conselho de Administração após cada 

reunião e apresentou as recomendações do Conselho de Auditoria ao 

Conselho de Administração para a tomada de decisões. 

• 

O Presidente da Comissão de Remunerações informou o Conselho de 

Administração sobre as matérias acima referidas após cada reunião e 

aconselhou-o na tomada de decisões, sempre que necessário. Para mais 

informações sobre a Comissão de Remunerações, consulte o Relatório da 

Comissão de Remunerações (ver secção 5.7 deste capítulo). 
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5.1.7 A Comissão de Risco e Capital (RCC) 

No decorrer de 2021, Jean-Michel Chatagny substituiu Lucrezia Reichlin 

como membro da Comissão de Risco e Capital. A 31 de dezembro de 2021, 

a Comissão de Risco e Capital era constituída pelos seguintes membros: 

Yvonne Lang Ketterer (Presidente), Guy de Selliers de Moranville e Jean-

Michel Chatagny. 

5.2 
Direção executiva 

A Direção Executiva da Ageas é composta pelos membros da 

Comissão Executiva e pelos membros da Comissão de Gestão. A função 

da Direção Executiva consiste em administrar a Ageas de acordo com os 

valores, as estratégias, as políticas, os planos e os orçamentos aprovados 

pelo Conselho de Administração. 

A Comissão de Risco e Capital reuniu-se em oito ocasiões, incluindo uma 

reunião conjunta com o Conselho de Auditoria. As reuniões foram assistidas 

pelos membros da Comissão Executiva. 

As matérias debatidas na Comissão de Risco e Capital em 2021 incluíram: Todos os membros da Comissão Executiva são membros do Conselho de 

Administração. O CEO é o Presidente da Comissão Executiva, a qual se 

reúne uma vez por semana de acordo com um calendário predefinido. São 

realizadas outras reuniões sempre que necessário. 

• 

 

• 

A monitorização da gestão de riscos, com base nos relatórios 

apresentados pela gestão; 

A monitorização trimestral do desempenho da gestão de ativos por 

segmento e por classe de ativos; 

A revisão das políticas de risco elaboradas pela administração, incluindo 

a revisão da política de Segurança da Informação e da política 

Ambiental; 

A monitorização da alocação de capital e da solvência do Grupo Ageas; 

A monitorização dos riscos-chave e emergentes; 

Os riscos de negócio, com sessões dedicadas por segmento e para a 

atividade de resseguro; 

O relatório de Segurança da Informação; 

Os relatórios das Funções Atuariais; e 

Alterações dos modelos de Solvência II. 

• A composição da Comissão Executiva não sofreu alterações em 2021. 

• 

• 

• 

No final de 2021, a Comissão Executiva da Ageas era composta por: 

• Hans De Cuyper, CEO, responsável pelos departamentos de Estratégia, 

M&A, Auditoria, Recursos Humanos, Comunicação e Secretário da 

Companhia; 

Christophe Boizard, CFO, responsável pelos departamentos Financeiro, 

Investimentos, Relações com Investidores, Gestão do Desempenho 

Empresarial e Jurídico e Fiscal; 

Emmanuel Van Grimbergen, CRO, responsável pelo departamento de 

Risco, Compliance, função atuarial e Validação; 

Antonio Cano, MD Europe, responsável pela monitorização do 

desempenho de negócio na Europa, pelo Resseguro e pelos 

investimentos de imobiliário no Grupo; 

Filip Coremans, MD Asia, responsável pela monitorização do 

desempenho do negócio na Ásia e pelas atividades subjacentes ao 

cargo de CDSO, incluindo o Desenvolvimento de Negócio e 

Tecnológico e assuntos de ESG no Grupo. 

• 

• 

• 

• 

• 

No contexto do novo plano estratégico Impact24, foi dada especial atenção 

aos indicadores não financeiros, inclusive às metas de sustentabilidade. 

 

• 

Juntamente com os membros da Comissão Executiva e especialistas de 

riscos internos, o Diretor de Compliance participou na reunião a partir de 

agosto de 2021, de acordo com o novo regulamento. 

• 

O Presidente da Comissão de Risco e Capital informou o Conselho de 

Administração sobre as matérias acima referidas após cada reunião e 

aconselhou-o na tomada de decisões, sempre que necessário. 

No final de 2021, a Comissão de Gestão era composta por: 

• 

• 

• 

Os cinco membros da Comissão Executiva; 

Chief Development and Sustainability Officer, Gilke Eeckhoudt; 

Os Responsáveis dos quatro segmentos de negócios: Heidi 

Delobelle, CEO da Bélgica, Steven Braekeveldt, CEO de Portugal, 

Ant Middle, CEO do Reino Unido, e Gary Crist, CEO da Ásia. 

Durante a reunião conjunta com o Conselho de Auditoria, os membros 

discutiram o ponto de situação de implementação das IFRS 9 e 17. 
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5.3 
Gestão de Riscos Internos 

No que diz respeito à gestão de riscos e ao sistema de controlo interno, 

o Conselho de Administração aprova enquadramentos apropriados para a 

gestão e controlo do risco. Para esse efeito, a Ageas implementou um 

processo de comunicação de riscos a nível do Grupo para identificar os 

principais riscos (existentes e emergentes) que possam ter impacto na 

consecução dos seus objetivos. Avalia igualmente a estrutura de controlo 

implementada para assegurar que estes riscos são geridos de forma 

contínua. Estas atividades de gestão de risco e controlo são continuamente 

realizadas pelo Conselho de Administração, pela Gestão e por todos os 

Colaboradores a fim de oferecer uma garantia razoável relativamente à: 

• 

• 

• 

Eficácia e eficiência das operações; 

Informação qualitativa; 

Conformidade com leis e regulamentos e com políticas e procedimentos 

internos no que diz respeito à condução dos negócios; 

Salvaguarda de ativos e identificação e gestão de passivos; 

Alcance de objetivos da companhia ao implementar a sua estratégia. 

• 

• 

Para informações detalhadas sobre a estrutura de controlo interno, 

consulte a nota 4 “Gestão de Riscos” nas Notas Gerais da Ageas. 

5.4 
Referências de Corporate 
Governance e Diversidade 

5.4.1 Referências de Corporate Governance 

O Código Belga de Corporate Governance baseia-se no conceito de 

“cumprir ou explicar”, o que significa que, se uma empresa optar por se 

desviar de qualquer princípio do Código, esta deve explicar as suas 

razões na Declaração de Corporate Governance. 

Conforme mencionado no ponto 5.1.1., o mandato de Bart De Smet foi 

renovado na Assembleia Geral de Acionistas de 18 de maio de 2021. De 

acordo com a deliberação do Conselho de Administração após a saída de 

Jozef De Mey em outubro de 2020, Bart De Smet foi nomeado Presidente do 

Conselho de Administração. 

O Código Belga de 2020 sobre Corporate Governance obriga a que o 

Conselho de Administração divulgue na Declaração de Corporate 

Governance o motivo pelo qual a nomeação do ex-CEO como Presidente 

não afeta a autonomia necessária do novo CEO. 

O Conselho de Administração ponderou cuidadosamente as implicações 

positivas e negativas da decisão de nomear Bart De Smet como Presidente, 

estando convencido de que os aspetos positivos são vastos e que a sua 

nomeação como Presidente é do melhor interesse do Grupo. 

Tendo em conta os perfis de Bart De Smet e Hans De Cuyper 

respetivamente, o Conselho de Administração sente-se confiante de que a 

nomeação de Bart De Smet não afeta a autonomia necessária de Hans De 

Cuyper. Ainda assim, o Conselho de Administração pediu explicitamente a 

Bart De Smet para se empenhar neste assunto, o qual é efetivamente 

monitorizado pelo Conselho de Administração. 
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5.4.3. Avaliação do Conselho de Administração 

De acordo com o Código Belga de 2020 sobre Corporate Governance, 

o Conselho de Administração decidiu apelar à independência e 

experiência da GUBERNA para realizar um exercício formal de avaliação 

externa, baseado num questionário por escrito complementado com 

entrevistas individuais a todos os membros do Conselho de Administração. 

A missão da GUBERNA consiste em fornecer à Ageas informações claras 

acerca da atual eficácia do seu Conselho de Administração, identificando 

os pontos fortes e os desafios. Com base nas boas práticas de Corporate 

Governance, estas informações foram posteriormente convertidas em 

recomendações específicas, focadas numa maior otimização do valor 

acrescentado do Conselho de Administração para os seus acionistas, 

Comissão Executiva e, de modo geral, para a companhia. O relatório inclui 

as principais conclusões, bem como uma análise mais detalhada das 

informações recolhidas das entrevistas e questionários. 5.4.2 Diversidade 

A Política de Diversidade aplica-se a todos os gestores seniores e 

membros dos Conselhos de Administração em todo o grupo: 
A conclusão geral foi a seguinte (extrato do relatório da GUBERNA, 

emitido em maio de 2021). 
• A Ageas está empenhada em atrair e reter um Conselho de 

Administração cuja composição reflete uma diversidade de 

antecedentes, conhecimento, experiência e competências; 

As nomeações para o Conselho serão baseadas no mérito. No entanto, 

também serão consideradas questões de diversidade e a combinação de 

competências necessárias para melhor cumprir a estratégia da Ageas; 

Aplicar o mínimo legalmente exigido de 33% do sexo oposto no Conselho 

de Administração da Ageas. 

Recentemente, o Conselho de Administração da Ageas testemunhou e 

promoveu uma série de mudanças. Após o Connect21, o novo plano 

estratégico Impact24 está a ser finalizado para o lançamento. Globalmente, o 

novo ramo de resseguro está a ser desenvolvido ainda mais, o que significa 

que o foco da atividade da Ageas está mais alargado. Focando-se em 

mudanças dentro do próprio Conselho de Administração, deu-se uma 

importante transição dado que o ex-CEO assumiu o cargo de presidente e o 

CEO da subsidiária belga (AG Insurance) passou a ser o CEO da Ageas. 

Num futuro próximo, sairão dois membros do Conselho de Administração 

com um longo historial e entrarão dois novos perfis que contribuirão com as 

suas próprias competências específicas e rede de contactos. O Conselho de 

Administração ainda se está a adaptar à nova situação, enquanto se prepara 

para os novos desafios que se avizinham. Esta avaliação do Conselho de 

Administração tem em conta este contexto de mudança e transição recente, 

tendo por objetivo proporcionar uma visão da composição do Conselho de 

Administração neste preciso momento, dado que tem efeito dentro deste 

período. A estrutura de governance da Ageas está bastante desenvolvida e, 

em grande parte, cumpre os requisitos de Corporate Governance em vigor. A 

Declaração de Corporate Governance da Ageas, que é frequentemente 

atualizada (mais recentemente em 2019), é um documento extenso que 

aborda todos os aspetos formais de governance. Os números abaixo 

resumem as respostas dos Administradores inquiridos à pergunta “Como 

classificaria o atual valor acrescido do Conselho de Administração?”. A 

maioria dos Administradores avalia o valor acrescido como “muito bom”, o 

que indica um nível muito elevado de apreço. 

• 

• 

A 31 de dezembro de 2021, o Conselho de Administração da Ageas era 

composto por quatro Administradores Não Executivos do sexo masculino e 

por cinco Administradoras Não Executivas do sexo feminino, em conjunto 

com cinco Administradores Executivos do sexo masculino. Em termos de 

nacionalidade, o Conselho de Administração é composto por seis 

Administradores de nacionalidade belga, um de nacionalidade neerlandesa, 

um de nacionalidade italiana, um de nacionalidade francesa, dois de 

nacionalidade suíça, um de nacionalidade belga-canadiana, um de 

nacionalidade britânica e um de nacionalidade indiana. 

Na composição do Conselho de Administração, a Ageas garante a 

diversidade em termos de competências e experiência, de modo a obter um 

processo de decisão devidamente equilibrado e fundamentado. 

A Comissão Executiva da Ageas é composta por cinco membros do sexo 

masculino, três dos quais de nacionalidade belga, um de nacionalidade 

francesa e um de nacionalidade neerlandesa. É dada particular atenção à 

diversidade em termos de planeamento da sucessão durante a 

atualização anual do Conselho de Administração. 

Em geral, a população da administração de topo a nível do Grupo Ageas é 

composta por 73% de Administradores seniores do sexo masculino e 27% 

de Administradores seniores do sexo feminino. 

• 

• 

• 

Bom: 2 

Muito bom: 2 

Excelente: 11 

Em geral, há um consenso entre os inquiridos de que o Conselho de 

Administração da Ageas tem um desempenho muito bom, tanto na 

execução das suas funções e tarefas como no seu funcionamento. No 

entanto, foram apresentados alguns aspetos particularmente 

interessantes. O governance é de facto um assunto dinâmico que evolui 

com o tempo para munir a empresa e os seus órgãos de decisão dos 

recursos para enfrentar os desafios com que se depara. Nesta matéria, um 

quadro regulamentar de “tamanho único” para uma boa administração é 

algo que não existe. 

A implementação dos princípios de governance requer a flexibilidade e 

modulação necessárias de acordo com as particularidades, cultura e 

contexto da empresa em questão (a chamada abordagem da “substância 

sobre a forma”). Esta lógica é fundamental na metodologia de avaliação do 

Conselho de Administração utilizada pela GUBERNA, a qual se concentra 

na criação de valor acrescido por parte do Conselho de Administração. 
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5.5 
Conselho de Administração 

Bart De Smet 
Presidente | Presidente NCGC 

Hans De Cuyper 
CEO 

Guy de Selliers de Moranville 
Vice Presidente 

Jane Murphy 
Presidente RemCo 

Jean-Michel Chatagny 
Membro 

Lucrezia Reichlin 
Membro 

Yvonne Lang Ketterer 
Presidente RCC 

Richard Jackson 
Presidente AC 

Sonali Chandmal 
Membro 

Katleen Vandeweyer 
Membro 

Emmanuel Van Grimbergen 
CRO 

Christophe Boizard 
CFO 

Filip Coremans 
MD Asia 

Antonio Cano 
MD Europe 
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Presidente 

Bart De Smet 
• 

• 
1957 - Belga - Homem 

A 31 de dezembro de 2021: Presidente do Conselho de 

Administração e Presidente da Comissão de Nomeação e de 

Corporate Governance. 

Nomeado pela primeira vez em 2009. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2025. 

• 

Membros não executivos do Conselho de 
Administração 

Guy de Selliers de Moranville 

 
Guy de Selliers de Moranville 

Lucrezia Reichlin 
• 

• 

1952 - Belga - Homem 

A 31 de dezembro de 2021, Vice-presidente do Conselho de 

Administração, Membro da Comissão de Risco e Capital, Membro da 

Comissão de Nomeação e de Corporate Governance e Membro da 

Comissão de Remunerações. 

Nomeado pela primeira vez em 2009. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2023. 

• 

• 

1954 – Italiana – Independente - Mulher 

A 31 de dezembro de 2021, Membro do Conselho de Administração e 

Membro do Conselho de Auditoria. 

Nomeado pela primeira vez em 2013. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2024. 

• 

• 

Sonali Chandmal 
• 

• 

1968 – Belga / Indiana – Independente - Mulher 

A 31 de dezembro de 2021, Membro do Conselho de Administração e 

Membro da Comissão de Remunerações. 

Nomeada pela primeira vez em 2018. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2022. 

Richard Jackson 
• 

• 

1956 – Britânico – Independente - Homem 

A 31 de dezembro de 2021, membro do Conselho de Administração, 

presidente do Conselho de Auditoria e membro da Comissão de 

Nomeação e de Corporate Governance. 

Nomeado pela primeira vez em 2013. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2024. 

• 

Katleen Vandeweyer • 

• 

• 

1969 – Belga – Independente - Mulher 

A 31 de dezembro de 2021, Membro do Conselho de Administração, 

Membro da Comissão de Remunerações e Membro do Conselho de 

Auditoria.  

Nomeada pela primeira vez em 2017. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2025. 

Jane Murphy 
• 

• 

1967 – Belga / Canadiana – Independente - Mulher 

A 31 de dezembro de 2021, Membro do Conselho de Administração, 

Presidente da Comissão de Remunerações e Membro da Comissão de 

Nomeação e de Corporate Governance. 

Nomeado pela primeira vez em 2013. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2024. 

• 

Jean-Michel Chatagny 
• • 

• 

1959 – Suíça – Independente - Homem 

A 31 de dezembro de 2021, Membro do Conselho de Administração e 

Membro da Comissão de Risco e Capital. 

Nomeado pela primeira vez em 2021. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2025. 

Yvonne Lang Ketterer • 

• 

• 

1965 – Suíça – Independente - Mulher 

A 31 de dezembro de 2021, Membro do Conselho de Administração, 

Presidente da Comissão de Risco e Capital e Membro da Comissão de 

Nomeação e de Corporate Governance. 

Nomeada pela primeira vez em 2016. Mandato em vigor até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual de 2024. 

• 
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Hans De Cuyper 
CEO 

Membros da Comissão Executiva 
Membros executivos do Conselho de Administração 

Hans De Cuyper 
• 

• 

• 

1969 – Belga – Executivo – Homem 

Chief Executive Officer 

Nomeado pela primeira vez em 2020. Mandato enquanto membro do 

Conselho de Administração vigente até à Assembleia Geral de Acionistas 

Anual em 2024. 
Christophe Boizard 
CFO 

Christophe Boizard 
• 

• 

• 

1959 – Francês – Executivo – Homem 

Chief Financial Officer 

Nomeado pela primeira vez como membro do Conselho de Administração em 

2015. Mandato enquanto membro do Conselho de Administração vigente até 

à Assembleia Geral de Acionistas Anual em 2023. 

Filip Coremans 
• 

• 

• 

1964 – Belga – Executivo – Homem 

Managing Director Asia 

Nomeado pela primeira vez como membro do Conselho de Administração em 

2015. Mandato enquanto membro do Conselho de Administração vigente até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual em 2023. 

Filip Coremans 
MD Asia 

Antonio Cano 

• 

• 

• 

1963 – Neerlandês - Executivo – Homem 

Managing Director Europe 

Nomeado pela primeira vez como membro do Conselho de Administração em 

2016. Mandato enquanto membro do Conselho de Administração vigente até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual em 2024. 

Emmanuel Van Grimbergen 

• 

• 

• 

1968 – Belga – Executivo – Homem 

Chief Risk Officer 

Nomeado pela primeira vez como membro do Conselho de Administração em 

2019. Mandato enquanto membro do Conselho de Administração vigente até à 

Assembleia Geral de Acionistas Anual em 2023. 

Antonio Cano 
MD Europe 

Valérie Van Zeveren 
• Secretária da Empresa 

Emmanuel Van Grimbergen 
CRO 

Para obter um resumo completo dos perfis dos nossos membros do 

Conselho de Administração, Comissão de Gestão e Comissão Executiva 

(incluindo outros cargos ocupados), consulte a secção “Administração” do 

website corporativo da Ageas. 
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Participação nas reuniões do Conselho de Administração e das Comissões 
A participação nas reuniões do Conselho de Administração, do Conselho de Auditoria, da Comissão de Risco e Capital, da Comissão de Remunerações e da 

Comissão de Nomeação e de Corporate Governance foi a seguinte: 

Reuniões da 
Comissão de 

Auditoria 

Reuniões da Comissão 
de Corporate 
Governance 

Reuniões da 
Comissão 

Reuniões da 
Comissão de 

Remunerações 

Reuniões da 
Comissão 

Reuniões da 
Comissão de Risco e 

Capital 

Reuniões da 
Comissão 

Reuniões do Conselho 
de 
Administração******** 

Nome Realizadas Assiduidade Realizadas * Assiduidade Realizadas * Assiduidade Realizadas * Assiduidade Realizadas * Assiduidade 

Hans De Cuyper 

Antonio Cano 

Christophe Boizard 

Emmanuel Van Grimbergen 

Filip Coremans 

Bart De Smet 

Guy de Selliers de Moranville**** 

Jan Zegering Hadders*** 

Jane Murphy 

Katleen Vandeweyer******* 

Lionel Perl*** 

Lucrezia Reichlin***** 

Richard Jackson 

Sonali Chandmal****** 

Yvonne Lang Ketterer 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

12 

12 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

12 

10 

6 

11 

12 

12 

12 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

(92%) 

(100%) 

(92%) 

(100%) 

(100%) 

(100%) 

3 

3 

3 

3 1 1 8 8 

3 3 

3 3 3 

3 

2 

3 

3 

2 

4 3 

4 

7 

3 

4 

7 

3 

3 3 

3 3 

1 1 

3 3 8 8 

Novo membro do Conselho de Administração a partir de maio de 2021 (as reuniões realizadas são contabilizadas a partir da Assembleia Geral) 

* Incluindo as reuniões conjuntas de RCC/AC. 

** Incluindo as reuniões conjuntas de CR/NCGC. Todos os membros não executivos do Conselho de Administração participaram na reunião conjunta 

*** Os mandatos do Sr. Perl e do Sr. Zegering Hadders terminaram em maio de 2021 

**** O Sr. de Selliers passou a fazer parte da Comissão de Remunerações em junho de 2021 

***** A Sr.ª Reichlin saiu da Comissão de Risco e Capital e passou a fazer parte do Conselho de Auditoria em junho de 2021 

****** A Sr.ª Chandmal saiu do Conselho de Auditoria e passou a fazer parte da Comissão de Remunerações em junho de 2021 

******* A Sr.ª Vandeweyer passou a fazer parte do Conselho de Auditoria em junho de 2021 

******** O número total de reuniões inclui a participação na Assembleia Geral de maio de 2021 

Note-se que os membros da Comissão Executiva participaram nas reuniões como convidados e não como membros. Por conseguinte, a sua presença não é 

indicada na tabela. 
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5.6 
Informações consolidadas 
relacionadas com a 
implementação da Diretiva 
europeia relativa às ofertas 
públicas de aquisição e com o 
Relatório e Contas da Ageas 
Para efeitos legais, o Conselho de 
Administração declara, pela presente, que o 
Relatório e Contas de 2021 da Ageas foi 
elaborado de acordo com as regras estatutárias 
que implementam a Diretiva europeia relativa às 
ofertas públicas de aquisição que entrou em 
vigor na Bélgica a 1 de janeiro de 2008. O 
Conselho de Administração fornece as 
seguintes explicações relativamente aos 
elementos respetivos a serem abordados ao 
abrigo de tais regras: 

• À exceção das informações facultadas na nota 18 “Capital próprio”, 

nota 7 “Partes relacionadas” e nota 20 “Passivos subordinados” nas 

Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2021 da Ageas, a 

companhia não tem conhecimento de qualquer acordo entre Acionistas 

que possa restringir a transferência de ações ou o exercício dos 

direitos de voto; 

• Os Membros do Conselho de Administração são eleitos ou destituídos 

por maioria dos votos expressos na Assembleia Geral de Acionistas da 

Ageas SA/NV. Qualquer alteração dos Estatutos requer a aprovação de 

uma resolução, por parte da Assembleia Geral de Acionistas, nesse 

sentido. Se menos de 50 % dos Acionistas forem representados, deve 

ser convocada uma segunda assembleia, que poderá adotar a resolução 

com 75 % dos votos sem qualquer necessidade de um quórum de 

presença; 

• Informações detalhadas sobre a estrutura de capital prevalecentes 

podem ser encontradas na nota 18 “Capital Próprio” e na nota 20 

“Passivos subordinados” das Demonstrações Financeiras 

Consolidadas de 2021 da Ageas; 

• O Conselho da Ageas tem o direito de emitir e comprar ações, em 

conformidade com as autorizações concedidas pela Assembleia Geral 

de Acionistas da Ageas SA/NV. A autorização atual relativa às ações da 

Ageas SA/NV terminará a 16 de junho de 2023; 

• As restrições sobre a transferência de ações estendem-se apenas às 

ações preferenciais (se emitidas) e aos títulos descritos na nota 20 

“Passivos subordinados” das Demonstrações Financeiras Consolidadas 

de 2021 da Ageas; 

• a Ageas SA/NV não é uma parte direta em nenhum acordo significativo 

que ou se tornaria efetivo, ou seria alterado e/ou encerrado por 

qualquer mudança de controlo da companhia, como resultado de uma 

oferta pública de aquisição. Contudo, algumas das suas subsidiárias 

estão sujeitas a tais cláusulas em caso de uma mudança direta e/ou 

indireta de controlo; 

• A Ageas enumera na nota 1 “Estrutura legal das Demonstrações 

Financeiras Consolidadas”, bem como sob o título “Especificações de 

capital próprio - Estrutura de Acionistas da companhia à data do 

balanço” nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas 

SA/NV, quaisquer detenção significativa de ações de entidades 

(terceiras) que ultrapassem o limite estabelecido por lei na Bélgica e 

pelos Estatutos da Ageas SA/NV; 

• a Ageas SA/NV não entrou em nenhum acordo com os seus Membros 

do Conselho de Administração ou Colaboradores, que permitisse o 

pagamento de indemnizações especiais em caso de rescisão de 

contrato de trabalho como resultado de uma oferta pública de aquisição; 

• Não existem direitos especiais associados a ações emitidas que não 

aqueles mencionados na nota 18 “Capital Próprio” e na nota 20 

“Passivos subordinados” das Demonstrações Financeiras 

Consolidadas de 2021 da Ageas; 

• Não foram emitidas classes de participação diferentes nem quaisquer 

ações preferenciais. Estão expostas informações adicionais sobre as 

ações da Ageas na nota 18 “Capital Próprio” das Demonstrações 

Financeiras Consolidadas; 

• Os planos de opção e aquisição de ações, caso existam, são descritos 

na nota 6 secção 6.2 “Planos de incentivos associados a quotas e ações 

detidas por Colaboradores” às Demonstrações Financeiras 

Consolidadas da Ageas de 2021. O Conselho de Administração decide 

sobre a emissão de planos de ações e opções, se aplicável, de acordo 

com as restrições legais locais; 

• Os Acionistas da Ageas são obrigados a cumprir determinados 

requisitos de notificação quando a sua participação acionista excede ou 

cai abaixo de certos limiares, conforme prescrito pela legislação belga e 

pelos estatutos da Ageas SA/NV. Os Acionistas devem notificar a 

Empresa, bem como a FSMA quando a sua participação excede ou 

desce abaixo de 3 % ou 5 % dos direitos de voto, ou qualquer múltiplo 

de 5 %. A Ageas publica estas informações no seu website. 
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5.7 
Relatório da Comissão de 
Remunerações 

Caro Acionista, em nome da Comissão de Remunerações, tenho o prazer 

de lhe apresentar o nosso Relatório de Remunerações para 2021. Como 

introdução, gostaria de destacar alguns eventos importantes que 

marcaram 2021: 

• 2021 marcou o último ano do nosso plano Connect 21, o qual foi 

concluído com muito sucesso apesar das condições desafiantes da 

pandemia de Covid-19. Alcançámos todas as metas financeiras e foram 

feitos importantes progressos relativamente aos nossos Stakeholders e 

métricas de sustentabilidade. 

Neste Relatório de Remunerações, olhamos para 2021 e reportamos o 

desempenho da Ageas, bem como o seu impacto na Remuneração dos 

Executivos. 

O Relatório de Remunerações inclui um resumo da nossa Política de 

Remunerações do Conselho de Administração e da Direção Executiva e 

proporciona uma divulgação transparente sobre a remuneração do Conselho 

de Administração e da Direção Executiva, incluindo a remuneração variável e 

a remuneração baseada em ações. 

Convido-o a ler esse Relatório de Remunerações juntamente com o capítulo 

6.3 “Remunerações dos Membros do Conselho de Administração e da 

Comissão Executiva” do relatório e contas, que é uma parte integrante do 

Relatório de Remunerações. 

• O Impact24, o novo plano estratégico para o período de 2022 a 2024, foi 

elaborado e lançado em 2021. O plano estabelece claras ambições 

financeiras para a nossa atividade principal e para os nossos novos 

motores de crescimento, colocando mais ênfase na sustentabilidade, o 

que será claramente repercutido nos nossos KPI de desempenho. A 

crescente atenção dada aos objetivos de gestão de capital será refletida 

nos nossos KPI financeiros. Neste contexto, também debatemos algumas 

alterações a ocorrer em breve, antevendo a implementação das normas 

IFRS 9/17 e do C-ROSS 2. 

No Relatório de Remunerações, apresentamos uma confirmação dos 

objetivos da nossa Política de Remunerações e uma visão geral dos 

principais assuntos que discutimos na Comissão de Remunerações 

durante 2021. Tal como no passado, implementámos sistematicamente a 

política relativa às remunerações do Conselho de Administração e da 

Comissão Executiva. 

• Para apoiar a implementação do plano Impact24 e reforçar a nossa 

abordagem de sustentabilidade, o Conselho de Administração decidiu 

alargar a Comissão de Gestão com um Chief Development and 

Sustainability Officer (CDSO). Gilke Eeckhoudt foi nomeado CDSO da 

Ageas a 1 de setembro de 2021. 

Aguardo com expectativa a apresentação do nosso Relatório de 

Remunerações na Assembleia Geral de Acionistas de 18 de maio de 2022. 

• Valorizamos o diálogo com e feedback dos nossos Acionistas. Após a 

Assembleia Geral de Acionistas do ano passado, contactámos alguns 

dos nossos Acionistas para obter um feedback aprofundado sobre o 

seu voto no relatório de Remunerações de 2020. No seguimento 

deste feedback, incluímos uma visão mais detalhada sobre o objetivo 

atingido dos indicadores KPI não financeiros e financeiros e o seu 

impacto na remuneração variável. Também efetuámos uma análise 

comparativa sobre as condições de aquisição do plano de Incentivos 

de Longo Prazo (LTI). 

Jane Murphy 

Presidente da Comissão de Remunerações 

29 de março de 2022 

• A pandemia de Covid-19 continuou novamente no centro das atenções 

em 2021, o que exigiu uma monitorização intensa das nossas práticas 

de remuneração, de acordo com as diretrizes das autoridades 

reguladoras. 
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5.7.1 A Comissão de Remunerações 

A Comissão de Remunerações é composta por Jane Murphy 

(Presidente), Katleen Vandeweyer, Sonali Chandmal e Guy de Selliers. 

Lionel Perl cessou funções como Membro da Comissão de Remunerações 

após a Assembleia Geral de Acionistas em maio de 2021. Sonali Chandmal 

e Guy de Selliers passaram a ser membros da Comissão de Remunerações 

a partir desse mesmo dia. A Comissão realizou 3 reuniões, incluindo uma 

reunião conjunta com a Comissão de Corporate Governance durante o ano 

em análise. O CEO e o Diretor de RH do Grupo participaram nas reuniões 

da Comissão de Remunerações, à exceção de questões relativas a eles 

próprios. Os detalhes das presenças são fornecidos na secção 4.5. 

“Conselho de Administração”. 

Conformidade com a legislação existente e futura 

A Ageas monitoriza atentamente a legislação existente e futura e 

antecipa as alterações, quando apropriado. A Política de Remunerações 

da Ageas e o Relatório de Remunerações são elaborados tendo em 

consideração a Diretiva Solvência II, a Diretiva da UE sobre os Direitos dos 

Acionistas II, a sua implementação na legislação belga, o Código Belga de 

Corporate Governance de 2020 e a Circular NBB 2016_31 atualizada 

(sobre as expectativas do Banco Nacional da Bélgica relativamente ao 

sistema de governance para o sector dos seguros e resseguro). 

A Comissão de Remunerações é assistida pela Willis Towers Watson, uma 

empresa de serviços profissionais externa. A Willis Towers Watson não 

fornece nenhuma compensação material ou serviços relacionados com 

benefícios à Comissão Executiva da Ageas, ou a qualquer outra parte da 

organização da Ageas. 

5.7.3 O que discutimos efetivamente em 2021? 

Em 2021, a Comissão discutiu e apresentou recomendações ao 

Conselho de Administração sobre: 

• 

 

• 

O plano de incentivos associado a ações a favor da administração de 
topo. 

As diretrizes das autoridades reguladoras sobre remuneração variável 

no contexto da pandemia de Covid-19; 

A divulgação da remuneração dos membros do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva nas notas das Demonstrações 

Financeiras Consolidadas Anuais; 

O relatório da Comissão de Remunerações conforme incluído na 

Declaração de Corporate Governance; 

A compensação salarial do recém-nomeado Chief Development and 

Sustainability Officer (CDSO); 

A análise comparativa e revisão da remuneração dos membros da 

Comissão de Gestão e Comissão Executiva face às práticas atuais de 

mercado; 

O feedback sobre o voto do Acionista no Relatório de Remunerações; 

O regime jurídico, fiscal e comercial (LTB) para a administração de topo 

do Reino Unido no contexto da revisão da contribuição para pensões; 

Feedback da Comissão de Remunerações recém-instalada na Ageas 

Portugal. 

5.7.2 Principais objetivos da Política de Remunerações 

Os principais objetivos da nossa política são garantir a competitividade 

com o mercado, respeitar princípios sólidos da gestão de riscos, facultar a 

total transparência das remunerações e assegurar o cumprimento da 

legislação belga e dos regulamentos europeus existentes e futuros. 

• 

• 

• 

Competitividade com o mercado 

A remuneração do Conselho de Administração e da Comissão 

Executiva destina-se a: 

• • recompensar de forma justa e competitiva, garantindo a capacidade da 

organização de atrair, motivar e reter talentos-chave num mercado 

internacional; 

 diferenciar a recompensa pelo desempenho e reconhecer a superação 

sustentada do desempenho face a objetivos concretos pré-acordados a 

nível empresarial, operacional e individual; 

procurar obter a criação de valor a longo prazo e um alinhamento com 

os interesses dos Stakeholders. 

• 

• 

• 

• 

• 

Na reunião conjunta com a Comissão de Nomeação e de Corporate 

Governance alargada, os seguintes assuntos foram discutidos e submetidos 

ao Conselho de Administração para validação: 

Gestão de riscos sólida 

A política de remunerações inclui diretrizes para: 

respeitar os princípios sólidos de corporate governance, de conduta 

empresarial responsável e compliance com requisitos jurídicos; 

obter uma prática de remunerações que contribua para uma boa 

gestão de riscos e não dê origem a uma tomada de riscos que 

ultrapasse os limites de tolerância ao risco da Ageas. 

• 

• As metas individuais (quantitativas e qualitativas) para os membros da 

Comissão de Gestão e Comissão Executiva; 

Os objetivos para os principais indicadores de desempenho de negócio 
(KPI); 

Os KPI específicos para o Chief Risk Officer; (ver 5.7.6 para mais 

detalhes sobre os KPI específicos); 

A avaliação dos resultados sobre os objetivos individuais e os KPI de 

negócio; 

Os incentivos individuais de curto prazo (STI) e de longo prazo (LTI) dos 

membros das Comissões de Gestão e Executiva com base nas 

avaliações acima. 

• 

• 
 

• 

• 

Transparência 

O Conselho de Administração submeterá para aprovação da Assembleia 

Geral de Acionistas o Relatório de Remunerações anual, fornecendo 

informações detalhadas sobre o trabalho da Comissão de Remunerações e a 

prática de remunerações para o exercício em apreço. O Conselho de 

Administração submeterá a Política de Remunerações para aprovação da 

Assembleia Geral de Acionistas (em qualquer avaliação material) e, pelo 

menos, de 4 em 4 anos. 

• 
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5.7.4. Implementação da política em 2021 

5.7.5 Remuneração Total e Baseada em 
Ações Conselho de Administração 

A remuneração do Conselho de Administração é composta por uma 

remuneração anual fixa e uma comissão de participação. A remuneração 

anual fixa ascende a 120 000 euros para o Presidente e 60 000 euros para 

os outros membros não executivos do Conselho de Administração, desde 

2018. Os Membros não Executivos do Conselho de Administração 

recebem uma comissão de participação de 2 000 euros por reunião do 

Conselho de Administração e de 1 500 euros por reunião do Conselho de 

Direção. Para o Presidente do Conselho de Administração e do Conselho 

de Direção, as respetivas comissões de participação estão estabelecidas 

em 2 500 euros por reunião do Conselho de Administração e 2 000 euros 

por reunião do Conselho de Direção. Não foram propostas alterações a 

estes valores para 2021. 

Conselho de Administração 

As remunerações totais dos Membros Não Executivos do Conselho de 

Administração ascenderam a 1,48 milhões de euros no exercício de 2021 

(2020: 1.77 milhões de euros). A diminuição é explicada devido a um 

número menor de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho 

de Direção comparativamente a 2020. Estas remunerações incluem a 

remuneração base dos membros de Conselho de Administração e as 

comissões de participação nas reuniões do Conselho de Administração e 

do Conselho de Direção, tanto a nível da Ageas como das suas 

subsidiárias. Para informações individuais detalhadas sobre a 

Remuneração do Conselho de Administração, consultar a nota C.6.3.1 do 

Relatório e Contas. 

De acordo com o princípio 7.6 do novo Código Belga de Corporate 

Governance de 2020, os Membros Não Executivos do Conselho de 

Administração receberão até um máximo de 20% da sua remuneração fixa 

sob a forma de ações da Ageas. Este princípio será aplicado a partir de 

qualquer aumento futuro da remuneração do Conselho de Administração. 

Remuneração Executiva 

Em 2021, o total das remunerações, incluindo as contribuições para 

pensões e benefícios adicionais da Comissão Executiva ascendeu a  

7 197 532 euros, comparativamente a 7 749 540 euros em 2020. Para 

informações individuais detalhadas sobre a Remuneração dos Executivos, 

consultar a nota C.6.3.2 do Relatório e Contas. Alterações da Comissão Executiva 

Não houve alterações da Comissão Executiva durante 2021. 

Remuneração Total da Comissão Executiva em 2021 
Despesas com pensões 

Remuneração variável 

Remuneração fixa 

2 000 000 EUR    

1 500 000 EUR 

1 000 000 EUR 

500 000 EUR 

Hans De Cuyper 
CEO 

Christophe Boizard           
CFO 

Emmanuel Van Grimbergen 
CRO 

Antonio Cano 
MD Europe 

Filip Coremans 
MD Asia 
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5.7.6 Compliance com política e aplicação de critérios de 

desempenho 

Remuneração variável a um ano (STI) 

Todas as remunerações variáveis em relação ao desempenho de 2021 

foram determinadas de acordo com a Política de Remunerações. As 

remunerações variáveis a um ano (STI) para os Membros da Comissão 

Executiva são determinadas por referência ao alcance dos critérios de 

desempenho individual (peso de 30%) como dos critérios de desempenho da 

companhia (peso de 70%). O desempenho individual é medido com base em 

ações estratégicas específicas e numa avaliação em relação aos critérios da 

estrutura de liderança da Ageas. Os critérios de desempenho da companhia 

consistem em KPI financeiros e KPI relacionados com Stakeholders. Para a 

função de CRO, aplicam-se os critérios específicos relacionados com a 

função de risco. A tabela abaixo apresenta uma visão geral dos principais 

indicadores de desempenho, o seu respetivo peso e o nível de alcance 

conforme avaliado pelo Conselho de Administração. 

O objetivo atingido geral resultou nos seguintes pagamentos dos STI-alvo 

para o ano de desempenho de 2021: 

• 

• 

• 

• 

• 

Hans De Cuyper (CEO): 

Christophe Boizard (Diretor Financeiro): 

120% do alvo; 

116% do alvo; 

Emmanuel Van Grimbergen (CRO): 117% do alvo; 

Antonio Cano (MD Europe): 

Filip Coremans (MD Asia): 

118% do alvo; 

120% do alvo; 

Abaixo apresentamos uma visão geral detalhada de todos os indicadores KPI, o seu peso, limiar, objetivos, valores máximos e reais, bem como o respetivo pagamento 
do STI. 

Classificação de 
Desempenho 

Individual 

Classificação de 
Desempenho da 

Ageas 

  

Classificação de 
Desempenho do 
Risco 

  

Classificação 
Total de 
Desempenho 

  

Nome Dirigente Peso Peso Peso 

116% 

116% 

70% 

70% 

129% 

115% 

30% 

30% 

Não aplicável 

Não aplicável 

0% 

0% 

120% 

116% 

Hans De Cuyper 

Christophe Boizard 

116% 40% 121% 30% 115 % 30% 117% 
Emmanuel Van Grimbergen (2) 

116% 70% 122% 30% Não aplicável 0% 118% 
Antonio Cano 

116% 70% 129% 30% Não aplicável 0% 120% 
Filip Coremans 

(1) Detalhe da Classificação do Negócio da Ageas: consulte o detalhe abaixo 

(2) Para a função de CRO, o Desempenho Empresarial da Ageas pesa 40 %, os adicionais 30 % estão relacionados com o desempenho da Função de Risco, que pontua 115 %. 

A classificação de desempenho individual com um peso de 30% inclui uma 

avaliação individual baseada na estrutura de Liderança da Ageas. Esta 

estrutura define 11 comportamentos de liderança associados aos valores 

da Ageas “Cuidar”, “Atrever”, “Partilhar” e “Concretizar”, modelando as 

funções e os comportamentos esperados dos líderes da Ageas. A 

pontuação deste componente é baseada numa autoavaliação, nas 

informações da análise por pares, nas informações do CEO relativamente 

aos membros da Comissão Executiva e nas do Presidente relativamente ao 

CEO. A pontuação final é atribuída após a discussão de calibração do 

Conselho de Administração. 

Juntamente com esta pontuação de liderança que representa metade do 

componente individual, cada membro da Comissão Executiva foi avaliado 

relativamente a uma série de objetivos específicos associados à sua área de 

responsabilidade e à implementação do plano estratégico Connect21. Para a 

função de CRO, os KPI específicos relacionados com a função de Risco têm 

um peso de 30% na avaliação. Estes KPI contemplam objetivos qualitativos 

e operacionais em termos de Gestão de Riscos Corporativos (ERM), 

segurança da informação e RGPD, divulgações relacionadas com o clima e 

aspetos de ESG, otimização do balanço e SCR e função de compliance. 
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A Classificação do Negócio da Ageas é determinada pelo desempenho relativamente a uma série de KPI financeiros e KPI relacionados com stakeholders. Estes 

KPI são comuns para todos os membros da Comissão Executiva. O peso deste componente é de 70%, exceto para o CRO, onde é de 40%. 

Detalhe da Classificação do Negócio da Ageas (1) 

Realização Pagamento em % 
do Valor Máximo 

Métricas da Ageas Peso Limiar Objetivo Máximo Real 

NPS dos Clientes 3,5% média das empresas operacionais 5,18% 148,00% 

Total 70% 81% 116% 

(1) A pontuações variam de 0% a 100% para desempenhos no alvo, até um máximo de 200% para sobre-desempenho. 
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O conjunto de KPI financeiros está totalmente alinhado com o plano 

estratégico Connect21 e com o orçamento. Os pesos dos diferentes 

indicadores KPI permaneceram estáveis comparativamente ao ano 

passado, à exceção do Resultado Líquido, que foi ligeiramente aumentado 

para incorporar o impacto crescente da atividade de resseguro. 

O Relatório de Remunerações de 2020 foi validado com 63,66% dos 

votos dos acionistas. Tendo em conta o nosso compromisso para com a 

transparência e o feedback dos acionistas, contactámos vários Acionistas 

para obter um feedback aprofundado sobre o seu voto no relatório de 

Remunerações de 2020. Como resultado, foi incluída uma visão mais 

detalhada sobre o objetivo atingido dos indicadores KPI não financeiros e 

financeiros, bem como o seu impacto na remuneração variável, no 

Relatório de remunerações deste ano. Também efetuámos uma análise 

comparativa sobre as condições de aquisição do plano LTI. Dado que o 

resultado final deste exercício confirmou observações díspares quanto às 

métricas aplicadas pelos nossos pares, decidimos manter as atuais 

condições de aquisição, mantemos o assunto em análise. 

O KPI de Stakeholders inclui: 

• NPS dos Colaboradores: a pontuação Net Promotor Score dos 

Colaboradores é baseada nos resultados dos inquéritos ao 

envolvimento realizados em todas as entidades consolidadas e 

principais joint ventures. Registando uma taxa de participação de 

86,9% e um NPS no quartil superior de 62,48 (valor de referência da 

Deloitte), foi alcançada a pontuação máxima para este KPI. 

NPS dos Clientes: a pontuação Net Promotor Score dos Clientes é 

medida com base no NPS competitivo e transacional. A pontuação 

média de todas as empresas operacionais resultou na pontuação 

de 148% numa escala de 0 a 200%. 

ESG: A pontuação de 150% do KPI de ESG é baseada na melhoria das 

classificações das agências de rating ESG, onde 5 das 6 classificações 

melhoraram no último ano, na redução do nível de CO2 e nos 

progressos realizados quanto ao Grupo de Trabalho para as 

Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD). 

• 

5.7.10 Perspetiva para 2022 

A Comissão de Remunerações discutiu a análise comparativa e 

competitiva da remuneração dos membros da Comissão de Gestão e 

Comissão Executiva face às práticas atuais de mercado. Aquando da 

nomeação, o salário do CEO foi fixado em 650 000 euros, situando-se no 

nível mais baixo do intervalo de 650 000 euros a 900 000 euros brutos/ano 

validado pela Assembleia Geral de Acionistas para a remuneração de 

CEO. A Comissão de Remunerações constatou que, desde 

a sua nomeação, o CEO teve um desempenho excecionalmente bom entre 

os restantes Colaboradores devido à conclusão bem-sucedida do plano 

Connect21, que alcançou todas as metas financeiras, bem como ao 

desenvolvimento e comunicação do novo plano estratégico Impact 24, que 

prevê um elevado foco no crescimento sustentável, incluindo o impacto na 

organização do Grupo e a criação do cargo Chief Development and 

Sustainability Officer. A análise comparativa efetuada pela Willis Towers 

Watson demonstrou que a remuneração total direta do CEO é 

significativamente inferior à da média dentro do escalão, quando comparada 

com as empresas BEL 20 e os grupos europeus do mesmo sector. Por 

conseguinte, a Comissão de Remunerações recomendou e o Conselho de 

Administração aprovou o aumento da remuneração base do CEO da Ageas 

para 750 000 euros brutos/ano, valor que se situa no intervalo de 650 000 

euros a 900 000 euros brutos/ano, conforme validado pela Assembleia 

Geral de Acionistas. Este aumento aplica-se a partir de janeiro de 2022. 

Não foram propostas outras alterações à Comissão Executiva. 

• 

Para obter informações mais detalhadas sobre o KPI de Stakeholders, 

consultar a nota 4 “A sustentabilidade no centro de tudo o que 

fazemos”. 

Remuneração variável plurianual (Incentivo de longo 
prazo) 

A atribuição da remuneração variável plurianual (LTI) baseia-se no 

alcance da “Classificação do Negócio da Ageas”, que é o resultado do 

alcance dos KPI financeiros conforme mencionado na tabela acima. 

Com uma classificação de negócio Ageas de 5 (num intervalo entre 1 e 

7), o Conselho de Administração decidiu conceder 150% do objetivo de 

LTI (ou 67,% da remuneração base). 

5.7.7 Derrogações e desvios da Política de Remunerações 

Não houve derrogações da política durante o exercício de 2021. 

5.7.8 Informações comparativas sobre variação de remunerações e 

desempenho da empresa 

O vencimento total do CEO para 2021 vs. a remuneração média dos 

Colaboradores resulta num rácio comparativo de 20,6. Em relação à 

remuneração mais baixa dos Colaboradores na Ageas SA/NV, resulta num 

rácio comparativo de 33,4. Consulte a nota C.6.3.2 do Relatório e Contas 

para uma tabela comparativa e evolutiva detalhada. 

O Comissão de Remunerações discutiu a análise comparativa e 

competitiva para a remuneração do Conselho de Administração. Com 

base nestas informações, foi decidido não propor alterações à 

remuneração do Conselho de Administração para 2022. 

Por último, será dada particular atenção ao impacto das próximas 

alterações regulamentares e de relatório, tais como o C-Ross 2 e as IFRS 

9/17, nas práticas de remuneração. 

5.7.9 Voto dos acionistas e feedback 

Valorizamos o diálogo com nossos Acionistas e integramos o seu 

feedback na ordem de trabalhos e discussões da Comissão de 

Remunerações. A Política de Remunerações foi submetida para aprovação 

e validada na Assembleia Geral de Acionistas de maio de 2020. Desde 

então, não houve alterações significativas da política. 

Conselho de Administração 

29 de março de 2022 
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5.7.11 Resumo da nossa Política de Remunerações de 2021 

Comissão Executiva 

A Política de Remunerações dos membros da Comissão Executiva da Ageas é revista anualmente pela Comissão de Remunerações. O pacote de remuneração 

total dos membros da Comissão Executiva consiste nos seguintes elementos que serão explicados mais pormenorizadamente neste relatório: 

Renumeração 
base 

Outros 
benefícios 

Variável a 
um ano 

Variável 
plurianual 

Rubricas 
extraordinárias 

Despesas com 
pensões 

Os gráficos circulares abaixo mostram a combinação salarial (remuneração 

base vs. STI vs. LTI) para um membro da Comissão Executiva, tanto em 

termos de objetivo como do valor máximo: 

Objetivo atingido Disponibilidade máxima 

23 % 

31 
% 

35 % 

51 
% 

26 % 

34 % 

LTI Ensaio 
de DST 

LTI Ensaio 
de DST 

Renumeração 
Base 

 

Renumeração 
Base 
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Remuneração Fixa 

Comissão de 
Remunerações 

Princípios 

Renumeração 

Base 

A remuneração base é revista anualmente e comparada com a de outras empresas BEL 20 e a das principais companhias de seguros 

sediadas na Europa. O objetivo da Ageas é posicionar a remuneração base da Comissão Executiva num intervalo entre 80% e 120% da 

referência mediana de mercado escolhida. 

Os membros da Comissão Executiva recebem benefícios/regalias em linha com a política de remunerações da Ageas, incluindo 

cuidados de saúde, morte, cobertura por invalidez e uma viatura da empresa. 

Outros 
benefícios 

Remuneração Variável 

1. Variável a um ano (STI) 30 
% 

30 
% Individual 

Corporativo 

Função 

Princípios 

O Incentivo de Curto Prazo (STI) sobre o objetivo é fixado a 

50% da compensação base, sendo a máxima oportunidade igual a 

100% da remuneração base. 

CRO 

40 
% O STI está sujeito a um período de diferimento de três anos, ou 

seja, o STI para o exercício N é pago do seguinte modo: 

• 

• 

• 

50% durante N + 1 

25% durante N + 2 

25% durante N + 3 

30 
% 

De acordo com a Política de Remunerações, os montantes diferidos 

estão sujeitos à obtenção de resultados sustentados durante o período 

de diferimento, estando, por conseguinte, sujeitos a acertos para cima ou 

para baixo. 

Outros 
membros da 

Comissão 
Executiva 

Individual 

Corporate 

70 
% O Plano de Incentivo de Curto Prazo inclui uma cláusula de recuperação. 

Critérios de desempenho 

O desempenho anual é avaliado face a critérios de desempenho 

corporativos e individuais para todos os membros da Comissão Executiva. 

Para o CRO, há critérios específicos associados à função de Risco. 

7,0% 

3,5% 
17,5% Resultado líquido 

EPS 

Crescimento 

Rácio combinado 

Margem operacional garantida 

Margem operacional Unit-Linked 

NPS dos Colaboradores 

Cliente NPS 

Classificação de ESG 

3,5% 

Critérios de 
Desempenho 
Corporativo 

3,5% 

7,0% 

10,5% 

10,5% 
7,0% 

82 Ageas Relatório e Contas 2021 

 

 

 



 

Interno 

2. Variável plurianual (LTI) 

Princípios 

O objetivo do Plano de Incentivos de Longo Prazo é fixado a 45% da 

remuneração base para todos os membros da Comissão Executiva, sendo a 

máxima oportunidade igual a 90% da remuneração base. 

Critérios de desempenho 

Uma metodologia de dois passos é utilizada para determinar o número 

de ações que serão atribuídas (passo 1) e o número de ações que serão 

aprovadas no final do período de desempenho (passo 2). 

Período de desempenho/aquisição e retenção 

As ações de desempenho vigoram durante 3,5 anos após a 

concessão. Após atribuição, as ações terão de ser detidas durante mais 

1,5 anos (5 anos no total a partir da data de concessão). Após este 

período de bloqueio, os beneficiários poderão vender as ações com 

benefícios mediante determinadas condições, em linha com a Política de 

Remunerações. 

Passo 1 - Metodologia de concessão 

O número de ações a conceder ao abrigo deste plano baseia-se na 

“Classificação do Negócio da Ageas”, que é o resultado da realização dos 

KPI corporativos (para mais detalhes, consultar a secção de STI 

imediatamente acima), sendo calculado do seguinte modo: 

Classificação do Negócio da AGEAS % do Objetivo % da Remuneração Base 

< 3 

3 

4 (dentro dos objetivos) 

5 

6 ou 7 

0% 

50% 

100% 

150% 

200% 

0% 

22,50% 

45% 

67,50% 

90% 

Passo 2 - Metodologia de aquisição de ações com direitos de voto 

A atribuição de ações 3,5 anos após a sucessão está sujeita a uma avaliação relativa do desempenho face ao retorno total dos acionistas (TSR) em comparação 

com um grupo de pares. O regime de aquisição das ações de desempenho é apresentado na tabela seguinte. Em qualquer um dos casos, o total de ações 

atribuídas para aquisição nunca irá exceder um montante de ações igual a 90% da remuneração base dividida pelo preço por ação na concessão inicial. 

Ranking TSR em percentil 
% aquisição de ações 

com direitos de voto 

≥ 75% 

≥ 60% - < 75% 

≥ 40% - < 60% 

≥ 25% - < 40% 

< 25% 

200% 

150% 

100% 

50% 

0% 

Grupo de pares 

As seguintes empresas, que possuem um modelo de negócios comparável e incluem vários concorrentes, compõem o grupo de pares para a concessão de 2021: 

AEGON NV 

ALLIANZ SE-REG 

ASSICURAZIONI GENERALI 

AVIVA PLC 

AXA SA 

BALOISE INSURANCE 

BNP PARIBAS 

CNP ASSURANCES 

KBC GROEP NV 

MAPFRE SA 

NATIONALE NEDERLANDEN 

PRUDENTIAL PLC 

SAMPO OYJ-A SHS 

SWISS LIFE HOLDING AG-REG 

VIENNA INSURANCE GROUP AG 

ZURICH INSURANCE GROUP AG 

Obrigação de participação social 

Os membros da Comissão Executiva estão sujeitos a uma obrigação de participação social de 100% da remuneração base bruta. Desde que não tenham 

atingido ou respeitado este limiar, ficarão restringidos à venda de ações que sejam adquiridas ao abrigo do plano de LTI (excluindo a venda de ações para cobrir 

impostos sobre atribuições). 

A avaliação da obrigação irá ocorrer anualmente com base na participação social detida pelo Administrador Executivo a 31/12. 
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Rubricas extraordinárias e pensões 

Elemento de 
pagamento Princípios 

Rubricas 
Extraordinárias 

Por cada membro da Comissão Executiva, a indemnização por cessação equivale a 12 meses de salário e pode, em circunstâncias específicas, ser aumentada 

para 18 meses (incluindo a provisão de não concorrência). Informações mais detalhadas sobre as condições de rescisão aplicáveis à Comissão Executiva estão 

disponíveis na nossa Política de Remunerações disponível para consulta no website da Ageas. 

Os membros da Comissão Executiva beneficiam de um plano de pensões de Contribuição Definida. A contribuição para pensões da Comissão Executiva é igual a 
25% da (remuneração base + remuneração variável). Este plano inclui também a cobertura por morte. Pensão 

Conselho de Administração 

Conselho de Administração da Ageas SA/NV 

Segundo a política, os membros da Comissão Não Executiva da Ageas recebem uma renumeração fixa e uma comissão de participação, ao passo que os 

membros da Comissão Executiva apenas recebem comissões de participação. A seguinte tabela disponibiliza uma visão geral das renumerações fixas e das 

comissões de participação em vigor para o Conselho de Administração da Ageas a partir de 1 de janeiro de 2018. 

Conselho Direção 

Presidente Membro Presidente Membro 

Renumeração fixa 

Comissão de participação 

120 000 EUR 

2 500 EUR 

60 000 EUR 

2 000 EUR 

N/A 2 

000 EUR 

N/A 1 

500 EUR 

De acordo com a Política de Remunerações, os Membros Não Executivos do Conselho de Administração não recebem remuneração variável e/ou relacionada 

com o capital, não estando habilitados a direitos de pensão. 

De acordo com o princípio 7.6 do novo Código Belga de Corporate 

Governance de 2020, os Membros Não Executivos do Conselho de 

Administração receberão até um máximo de 20% da sua remuneração fixa 

sob a forma de ações da Ageas. Este princípio será aplicado a partir de 

qualquer aumento futuro da remuneração do Conselho de Administração. 

A remuneração dos Membros do Conselho Executivo (ou seja, membros 

da Comissão Executiva) está relacionada exclusivamente com a sua 

posição enquanto membros da Comissão Executiva. 

Representando a Ageas SA/NV nas entidades consolidadas do Grupo Ageas 

A remuneração dos Administradores Não Executivos que representam a Ageas SA/NV nas entidades consolidadas do Grupo Ageas foi alinhada desde 1 de 

janeiro de 2019 de acordo com a tabela abaixo: 

Conselho Direção 

Presidente Membro Presidente Membro 

Renumeração fixa 

Comissão de participação 

60 000 EUR 

2 500 EUR 

45 000 EUR 

2 000 EUR 

N/A 2 

000 EUR 

N/A 1 

500 EUR 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DE 2021 

Demonstração consolidada 
da posição financeira 

(antes da apropriação do lucro) 

31 de dezembro 

2021 

31 de dezembro 

2020 Nota 
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Ativos 

Caixa e equivalentes de caixa 9 1 937 

Investimentos financeiros 10 59 952 

Propriedade para investimento 11 3 117 

Empréstimos 12 14 492 

Investimentos relacionados com contratos de unit-linked 18 899 

Investimentos em filiais e associadas 13 5 328 

Resseguro e outras contas a receber 14 2 149 

Ativos por impostos correntes 53 

Ativos por impostos diferidos 22 100 

Juros vencidos e outros ativos 15 2 039 

Imóveis, instalações e equipamentos 16 1 732 

Goodwill e outros ativos intangíveis 17 1 322 

Ativos detidos para venda 19 

Total do ativo 111 139 

 
Passivos 

Passivos resultantes de contratos de seguros Vida 19.1 28 673 

Passivos resultantes de contratos de investimento Vida 19.2 30 617 

Passivos relacionados com contratos de unit-linked 19.3 18 901 

Passivos resultantes de contratos de seguros Não Vida 19.4 7 889 

Passivos subordinados 20 2 748 

Empréstimos 21 3 616 

Passivos por impostos correntes 16 

Passivos por impostos diferidos 22 971 

RPN(I) 23 520 

Juros vencidos e outros passivos 24 2 834 

Provisões 25 182 

Passivos relacionados com ativos detidos para venda 

Total do passivo 96 967 

 
Capital Próprio 18 11 914 

Participações minoritárias 26 2 258 

Total do capital próprio 14 172 

 
Total do passivo e capital próprio 111 139 

 
2 241 

63 710 

2 889 

13 398 

17 088 

4 929 

1 961 

49 

98 

1 885 

1 827 

1 229 

114 

111 418 

 

 
29 973 

31 629 

17 090 

7 404 

2 758 

3 920 

89 

1 105 

420 

2 934 

322 

 
97 644 

 
11 555 

2 219 

13 774 

 
111 418 

 

 



 

Interno 

Demonstração de 
resultados consolidados 

Nota 2021 2020 

Receita 

- 

- 

- 

Prémios brutos emitidos  

Variação da provisão para prémios não adquiridos  

Prémios adquiridos de resseguro cedido 

8 979 

14 

 (460)  

8 435 

(22) 

 (411)  

Prémios líquidos adquiridos 

Receitas de participações, dividendos e rendimentos de capitais 

Ganhos (perdas) não realizados no RPN(I) 

Resultado em vendas e reavaliações 

Investimentos relacionados com contratos de unit-linked  

Ganhos e perdas de filiais e associadas  

Receitas de honorários e comissões 

Outras receitas 

Receita total 

30 

31 

23 

32 

33 

13 

34 

35 

8 533 

2 427 

(101) 

294 

1 406 

464 

467 

282 

13 772 

8 002 

2 392 

(61) 

639 

484 

328 

385 

201 

12 370 

Despesas 

- Indemnizações e benefícios de seguros, brutos 

- Indemnizações e benefícios de seguros, cedidos  

Indemnizações e benefícios de seguros, líquido  

Encargos relacionados com contratos de unit-linked  

Custos de financiamento 

Variação nas imparidades 

 Variação nas provisões 

Custos com honorários e comissões  

Despesas com pessoal 

Outras despesas 

Total de despesas 

(7 757) 

 286  

(6 966) 

 151  

36 (7 471) 

(1 572) 

(138) 

(41) 

15 

(1 213) 

(852) 

(1 269) 

(12 541) 

(6 815) 

(610) 

(139) 

(172) 

36 

(1 138) 

(834) 

(1 165) 

(10 837) 

37 

38 

25 

39 

40 

41 

Resultado antes de impostos 1 231 1 533 

Imposto sobre o rendimento 42 (215) (233) 

Resultado líquido do período 

Atribuível a participações não controladoras 

Resultado líquido atribuível a Acionistas 

1 016 

171 

845 

1 300 

159 

1 141 

26 

Por dados das ações (EUR)  

Ganhos básicos por ação 

Ganhos diluídos por ação 

18 

18 

4,52 

4,52 

6,07 

6,06 

Receita bruta (soma de prémios brutos emitidos e entrada de prémio de contratos de investimento sem caraterísticas de participações discricionárias) pode 

ser apresentado conforme indicado abaixo. 

Nota 2021 2020 
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Prémios brutos emitidos 8 979 

Contabilizado como contratos de depósito (reconhecido diretamente como passivo) 30 1 826 

Receita bruta 10 805 

 
8 435 

1 057 

9 492 

 

 

 

  

 

   

   

 



 

Interno 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DE 2021 

Demonstração consolidada 
do rendimento integral 

Nota 2021 2020 

(1) Alteração na reavaliação dos investimentos disponíveis para venda, inclui a reavaliação de coberturas de fluxo de caixa e é líquido de diferenças de moeda e contabilidade de cobertura. 
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RENDIMENTO INTEGRAL 

 
Rubricas que não serão reclassificadas na demonstração de resultados: 

Variação do passivo por benefícios definidos 131 

Imposto relacionado (34) 

Variação do passivo por benefícios definidos 6 97 

Total de rubricas que não serão reclassificadas na demonstração de resultados: 97 

 

 
Rubricas que foram ou que poderão vir a ser reclassificadas na demonstração de resultados: 

Variação na amortização de investimentos detidos até à maturidade 2 

Imposto relacionado 

Variação na amortização de investimentos detidos até à maturidade 10 2 

 
Variação na reavaliação dos investimentos disponíveis para venda (1) (298) 

Imposto relacionado 161 

Variação na reavaliação dos investimentos disponíveis para venda 10 (137) 

Participação noutros rendimentos integrais de investimentos em filiais e associadas 13 (168) 

Alteração nas diferenças cambiais   291 

Total das rubricas que foram ou que poderão vir a ser reclassificadas na demonstração de resultados: (12) 

Outras receitas integrais durante o período 85 

 
Resultado líquido do período 1 016 

 
Total da receita integral durante o período 1 101 

Resultado líquido imputável a participações não controladas 171 

Outras receitas integrais imputáveis a participações não controladas 12 

Total dos rendimentos integrais imputáveis a participações não controladas 183 

Total dos rendimentos integrais imputáveis a Acionistas 918 

 

 

 
 

 

(71) 

17 

(54) 

 
(54) 

 
 
 
 

4 

(1) 

3 

 
81 

(37) 

44 

 
144 

 
(356) 

 
(165) 

 

 
(219) 

 
1 300 

 
1 081 

 
159 

(34) 

125 

 
956 
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Demonstração consolidada de 
alterações no capital próprio 

Reserva 

para prémios 

de emissão 

Reserva 

por 

diferenças 

cambiais 

Resultado 

líquido atribuível 

a Acionistas 

Não 
realizado 

ganhos 

e perdas 

Capital 

próprio 

Partici

pações 

minoritárias 

Capital 

social 

Outras 

reservas 

Total do 

capital 

próprio 

Saldo a 1 de janeiro de 2021 1 502 2 051 2 978 (260) 1 141 4 143 11 555 2 219 13 774 

Resultado líquido do período 

Reavaliação dos investimentos 

Reavaliação da IAS 19 

Diferenças cambiais 

845 845 

(296) 

79 

290 

171 

(7) 

18 

1 

1 016 

(303) 

97 

291 

(296) 

79 

290 

Total de alterações de não titulares de ações no capital próprio 79 290 845 (296) 918 183 1 101 

Transferências 

Dividendos 

Aumentos/reduções de capital 

Ações de tesouraria 

Compensação com base em ações 

Outras variações no capital próprio (1) 

1 141 

(485) 

(1 141) 

(485) (140) 

2 

(625) 

2 

(52) 

(1) 

(27) 

(52) 

(1) 

(20) 

(52) 

(1) 

(21) (1) (6) 

Saldo a 31 de dezembro de 2021 1 502 2 051 3 640 29 845 3 847 11 914 2 258 14 172 

(1) A rubrica “Outras variações no Capital Próprio” inclui variações no justo valor da opção de venda em ações da Interparking, uma indemnização paga ao BNP Paribas Fortis SA/NV para ações da Ageas 

detidas relacionadas com os títulos CASHES (ver nota 43.2) e, se e quando aplicável, distribuições de capital aos detentores de títulos FRESH e CASHES pelo facto de o rendimento de dividendos da 

Ageas ter ultrapassado os 5 %. 
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Saldo a 1 de janeiro de 2020 1 502 2 051 2 663 95 979 3 931 11 221 2 260 13 481 

 
Resultado líquido do período 1 141 1 141 159 1 300 

Reavaliação dos investimentos 212 212 (21) 191 

Reavaliação da IAS 19 (42) (42) (12) (54) 

Diferenças cambiais (355) (355) (1) (356) 

 
Total das alterações de não titulares de ações no capital próprio (42) (355) 1 141 212 956 125 1 081 

 
Transferência 979 (979) 

Dividendos (485) (485) (167) (652) 

Aumentos/reduções de capital 8 8 

Ações de tesouraria (131) (131) (131) 

Compensação com base em ações 1 1 1 

Outras variações no capital próprio (1) (7) (7) (7) (14) 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DE 2021 

Demonstração consolidada 
do fluxo de caixa 

Nota 2021 2020 
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Caixa e equivalentes de caixa a 1 de janeiro 9 2 241 

 
Resultado antes de impostos 1 231 

 
Acertos a rubricas não-caixa incluídas no resultado antes de impostos: 

Reavaliação de RPN(I) 23 101 

Resultado em vendas e reavaliações 32 (294) 

Ganhos e perdas de filiais e associadas 13 (464) 

Depreciações, amortizações e acréscimos 41 833 

Imparidades 38 41 

Provisões 25 (15) 

Despesa da compensação com base em ações 40  7  

Total de acertos a rubricas não-caixa incluídas no resultado antes de impostos 209 

 
Alterações em ativos e passivos operacionais: 

Derivados detidos para negociação (ativos e passivos) 10 17 

Empréstimos 12 (1 093) 

Resseguro e outras contas a receber 14 (57) 

Investimentos relacionados com contratos de unit-linked (1 812) 

Proveitos resultantes da emissão de empréstimos 21 13 

Pagamento de empréstimos 21 (375) 

Passivos resultantes de contratos de seguro e de investimento 19.1, 19.2 e 19.4 (1 723) 

Passivos relacionados com contratos de unit-linked  19.3  2 045 

Alterações líquidas em todos os outros ativos e passivos operacionais 524 

Dividendos recebidos de associadas 13 219 

Impostos sobre o rendimento pagos  (263)  

Total de variações em ativos e passivos operacionais (2 505) 

 
Fluxo de caixa de atividades operacionais (1 065) 

 
Atividades de investimento no Grupo (1) 

Aquisições de investimentos financeiros 10 (4 751) 

Proveitos resultantes das vendas e resgates de investimentos financeiros 10 6 547 

Aquisições de propriedade de investimento 11 (377) 

Proveitos resultantes das vendas de propriedade de investimento 11 177 

Aquisições de imóveis, instalações e equipamentos 16 (50) 

Proveitos resultantes da venda de imóveis, instalações e equipamentos 16 24 

Aquisições de subsidiárias e investimentos em filiais e associadas 

(incluindo aumentos de capital em investimentos em filiais e associadas) 3 (233) 

Desinvestimentos de subsidiárias e investimentos em filiais e associadas 

(incluindo reembolsos de capital de investimentos em filiais e associadas) 3 200 

Aquisições de ativos intangíveis 17 (97) 

Proveitos resultantes das vendas de ativos intangíveis   

Fluxo de caixa de atividades de investimento 1 439 

 
Proveitos resultantes da emissão de passivos subordinados 20 

Resgate de passivos subordinados 20 

Aquisições de ações de tesouraria (56) 

Dividendos pagos aos acionistas das empresas-mãe (485) 

Dividendos pagos a participações minoritárias (140) 

Reembolso de capital (incluindo participações minoritárias)  (3)  

Fluxo de caixa de atividades de financiamento (684) 

 
Efeito das diferenças cambiais na caixa e equivalentes de caixa 6 

Caixa e equivalentes de caixa a 31 de dezembro 9 1 937 

Divulgação suplementar de informações do fluxo de caixa operacional 

Juros recebidos 1 840 

Dividendos recebidos de investimentos financeiros 31 161 

Juros pagos (142) 

 
3 745 

 
1 533 

 
 

61 

(639) 

(328) 

854 

172 

(36) 
 3  

87 

 
 

(9) 

(2 331) 

(176) 

(659) 

1 053 

(90) 

987 

560 

(2 248) 

169 
 (205)  

(2 949) 

 
(1 329) 

 
2 

(5 955) 

7 431 

(557) 

328 

(262) 

7 

 
(440) 

 
175 

(96) 
 2  

635 

 
498 

(507) 

(131) 

(485) 

(167) 
 (12)  

(804) 

 
(6) 

 
2 241 

 
 

1 909 

128 

(132) 
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NOTAS GERAIS 

COVID-19 

Desde o início de 2020, a 

pandemia de Covid-19 deu origem 

a novas incertezas no ambiente 

operacional da Ageas. 

O impacto no desempenho é destacado na Secção A deste Relatório e Contas, assim 

como os impactos na Sociedade, nos nossos Colaboradores e iniciativas filantrópicas. 

▪ 

▪ O impacto na nossa taxonomia do risco é discutido na Secção C, nota 4.6. 

▪ As incertezas relativas aos pareceres da administração, às estimativas e pressupostos 

contabilísticos são discutidas na Secção C, nota 2.3. 

Os impactos nas linhas da demonstração de resultados são explicados na Secção A e em 
várias notas nas Secções C e D (ver notas 2.2.1., 14, 31, 38, 41). 

▪ 
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Estrutura legal 

A Ageas SA/NV, constituída na Bélgica, 

com sede social em Rue du Marquis 

1/Markiesstraat 1, Bruxelas, Bélgica, é 

a empresa-mãe do grupo Ageas. O 

Relatório e Contas da Ageas inclui as 

Demonstrações Financeiras 

Consolidadas do grupo Ageas e as 

Demonstrações Financeiras da Ageas 

SA/NV. O grupo Ageas desenvolve a 

atividade de seguros de vida, seguros 

não vida e resseguro na Europa e na 

Ásia. 

As ações da Ageas estão listadas no mercado regulamentado da Euronext Bruxelas. A Ageas tem um 

programa de ADR patrocinado nos Estados Unidos. 

Os Acionistas conhecidos da Ageas SA/NV, com base nas notificações oficiais, à data de 31 de 

dezembro de 2021 são: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Fosun 

BlackRock, Inc 

Ping An 

Schroders Plc 

10,01%; 

5,23%; 

5,17%; 

3,02%; 

A Ageas SA/NV e as suas subsidiárias detém 2,13% das suas próprias ações. Esta 
participação societária está relacionada com os títulos FRESH (ver nota 18 “Capital Próprio” e 
nota 20 “Passivos subordinados”), programas de ações restritos e os programas de recompra 
de ações (ver nota 18 “Capital Próprio”). 

 
 

A estrutura jurídica da Ageas é a seguinte à data de 31 de dezembro de 2021. 

A Finteas NV foi liquidada à data de 22 de dezembro de 2021. 

 Ageas SA/NV  

 100 % Ageas Insurance International NV  

100 % 
Ageas UK 

Ltd. 

75 % 
AG Insurance 

SA/NV 

44,7 % 

100 % 
Ageasfinlux SA 

100 
% 

Royal Park 
Investments 

Goldpark 
International 
Investments 

BV 

SA/NV 
. 

As entidades totalmente consolidadas da Ageas na Europa continental estão em Portugal, 

Millenniumbcp Ageas (51%), Ocidental Seguros (100%), Médis (100%), Ageas Portugal Vida (100%) 

e Ageas Portugal Seguros (100%) e na França, Ageas France (100%). A lista completa de empresas 

no âmbito do Grupo está publicada na “Divulgação de Resultados Trimestrais Pública do Grupo”, que 

pode ser consultada no website: https://www.ageas.com/investors/quarterly-results. 
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Várias entidades 
jurídicas parte da 

Europa Continental 

Presença em Portugal, 
França e Turquia 

 

Várias entidades 
jurídicas parte das 

Ageas Asia 

Presença na China, Tailândia, 
Malásia, Índia, Filipinas e 

Vietname 

 

 

http://www.ageas.com/investors/quarterly-results
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NOTAS GERAIS 

Resumo das políticas contabilísticas 

2.1 
Base contabilística 

As Demonstrações Financeiras 

Consolidadas da Ageas de 2021 

(“Demonstrações Financeiras 

Consolidadas”), incluindo todas as 

notas, cumprem as Normas 

Internacionais de Relatório 

Financeiro (IFRS) exigidas à data de 1 

de janeiro de 2021, conforme 

emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB) e adotadas 

pela União Europeia (UE). 

As políticas contabilísticas aplicadas nestas Demonstrações Financeiras Consolidadas são 

coerentes com as aplicadas para o exercício findo a 31 de dezembro de 2020, exceto no que se 

refere às alterações enumeradas no ponto 2.2 abaixo. 

Estas Demonstrações Financeiras Consolidadas são preparadas numa base de continuidade e são 

apresentadas arredondadas em milhões de euros, a moeda funcional da empresa-mãe da Ageas, 

salvo indicação em contrário. 

Os ativos e passivos registados na demonstração da posição financeira da Ageas têm geralmente uma 

duração superior a 12 meses, à exceção das rubricas caixa e equivalentes de caixa, resseguro e 

outras contas a receber, juros a receber e outros ativos, passivos de seguros Não Vida, algumas 

rubricas de empréstimos contraídos, tais como acordos de recompra, juros a pagar e outros passivos e 

ativos e passivos por impostos correntes. 

As normas IFRS mais significativas aplicadas para a medição dos ativos e passivos são: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

IAS 1 para apresentação de demonstrações financeiras; 

IAS 16 para imóveis, instalações e equipamentos; 

IAS 19 para benefícios dos Colaboradores; 

IAS 23 para custos de empréstimos obtidos (empréstimos); 

IAS 28 para investimentos em associadas e joint ventures; 

IAS 32 para instrumentos financeiros - apresentação; 

IAS 36 para imparidade de ativos; 

IAS 38 para ativos intangíveis; 

IAS 39 para instrumentos financeiros - reconhecimento e medição; 

IAS 40 para propriedade de investimento; 

IFRS 3 para combinações de negócio; 

IFRS 4 para contratos de seguro; 

IFRS 7 para as divulgações de instrumentos financeiros; 

IFRS 8 para segmentos operacionais; 

IFRS 10 para demonstrações financeiras consolidadas; 

IFRS 12 para divulgação de participações noutras entidades; 

IFRS 13 para medição do valor justo; 

IFRS 15 para rendimentos de contratos com Clientes; 

e IFRS 16 para locações. 
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2.2 
Alterações às políticas contabilísticas 

À data de 31 de dezembro de 2021, estas Demonstrações Financeiras 

Consolidadas contemplam um montante nocional das relações de 

cobertura vinculado à EURIBOR de 849 milhões de euros, bem como 

um montante de capital em dívida dos passivos subordinados com 

uma taxa de cupão variável vinculada à EURIBOR de 442,8 milhões de 

euros. 

2.2.1 Alterações às normas IFRS efetuadas no ano corrente 

Em 2021, as seguintes normas IFRS são novas ou revistas, 

interpretações e retificações às normas IFRS e interpretações 

entraram em vigor, conforme adotadas pela UE. Em 2019, a EURIBOR foi alvo de reforma, passando para uma 

metodologia híbrida, e a Financial Services and Markets Authority 

(FSMA) autorizou o European Money Markets Institute (EMMI) como 

administrador da referência EURIBOR, o que implica que a EURIBOR 

poderá ser utilizada num futuro próximo pelas entidades supervisionadas 

pela UE. A partir de janeiro de 2022, a Autoridade Europeia de Valores 

Mobiliários e de Mercados (ESMA) substituirá a FSMA como supervisora 

da EURIBOR. A ESMA já confirmou, em setembro de 2020, que a 

descontinuação da EURIBOR não faz parte dos seus planos. 

Reforma da Taxa de Juro de Referência (fase 2) - Retificações às IFRS 

9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 

Para cumprir os novos requisitos regulamentares e de mercado, as 

referências das taxas de juro, utilizadas como taxas de referência no 

mercado financeiro para determinar taxas de juro e obrigações de 

pagamento, estão a ser alvo de reformas e transições profundas. Como 

resultado desta reforma, algumas referências, como a Eonia e a Libor, 

poderão ser descontinuadas. A Ageas acompanha os desenvolvimentos relativamente à reforma da 

taxa de juro de referência. Dado que a EURIBOR poderá vir a ser 

descontinuada, foram introduzidas soluções de recurso nos novos 

contratos e a Ageas está a monitorizar o impacto nos contratos em 

curso, de modo a garantir a continuidade dos contratos caso o cenário 

improvável de descontinuação da EURIBOR se verifique. À data de 31 

de dezembro de 2021, as retificações não tiveram impacto na 

demonstração consolidada da posição financeira ou na demonstração de 

resultados da Ageas. 

Para lidar com as consequências contabilísticas destas reformas, o 

IASB emitiu duas retificações: 

Em setembro de 2019, o IASB emitiu retificações à IFRS 9, IAS 39 

e IFRS 7 relativas a “Reforma da Taxa de Juro de Referência 

(fase 1)”. A UE aprovou estas retificações em janeiro de 2020 e 

aplicam-se a períodos de relatório anuais com início em ou após 1 

de janeiro de 2020. 

Em agosto de 2020, o IASB emitiu retificações à IFRS 9, IAS 39, 

IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 relativas a “Reforma da Taxa de Juro de 

Referência (fase 2)”. A UE aprovou estas retificações em janeiro de 

2021 e aplicam-se a períodos de relatório anuais com início em ou 

após 1 de janeiro de 2021. 

▪ 

▪ 

Concessões relacionadas com a Covid-19 ao nível das rendas - 
Retificações à IFRS 16 

A Ageas aplica a IFRS 16 “Locações”, conforme emitida pelo IASB em 

janeiro de 2016 e aprovada pela UE em novembro de 2017, desde 1 de 

janeiro de 2019. 

Como resultado da pandemia de Covid-19, os locadores podem ter 

fornecido concessões de renda aos locatários. As concessões de renda 

incluem não cobrança de renda ou redução de renda durante um 

período de tempo, possivelmente seguidas por um aumento dos 

pagamentos de renda em períodos futuros. Para lidar com as 

concessões a nível das rendas, dadas como consequência da pandemia 

de Covid-19, o IASB emitiu retificações à IFRS 16 “Concessões 

relacionadas com a Covid-19 ao nível das rendas” em maio de 2020. A 

UE aprovou estas retificações em outubro de 2020. Estas retificações 

asseguram aos locatários um expediente prático para não avaliar se as 

concessões relacionadas com a Covid-19 ao nível das rendas, que 

reduzem os pagamentos de arrendamento vencidos a 30 de junho de 

2021 ou antes desta data, são uma modificação de arrendamento. 

Como locatária, a Ageas não beneficiou de concessões relacionadas 

com a Covid-19 ao nível das rendas, que resultariam numa modificação 

de arrendamento. Consequentemente, as retificações à IFRS 16 não 

tiveram impacto na demonstração consolidada da posição financeira ou 

na demonstração de resultados da Ageas. 

A Ageas não adotou antecipadamente ambas as retificações. 

As retificações da fase 1 tratam de potenciais problemas durante o 

período anterior à substituição das referências de taxas de juro efetivas 

por taxas alternativas, ao passo que as retificações da fase 2 tratam de 

potenciais problemas de substituição. 

As retificações proporcionam isenções temporárias (obrigatórias) face à 

aplicação de requisitos específicos da contabilidade de cobertura a 

relações de cobertura que sejam diretamente afetadas por incertezas 

relacionadas com a reforma da taxa de juro de referência. As relações 

de cobertura existentes podem continuar a existir durante o período de 

incerteza causado pela reforma. 

Além disso, as retificações asseguram um expediente prático para 

situações em que a transição da referência de taxa de juro efetiva para 

uma referência alternativa resulta em variações nos fluxos de caixa 

contratuais dos ativos, passivos ou locações financeiras. O expediente 

prático permite que as entidades não desreconheçam esses ativos ou 

passivos e tratem as variações dos fluxos de caixa, que sejam 

diretamente exigidas pela reforma, como variações de uma taxa de juro 

variável, equivalente a um movimento numa taxa ou juro de mercado. 

Tendo em conta a pandemia de Covid-19 em curso, o IASB emitiu uma 

retificação, em março de 2021, para estender o expediente prático acima 

referido às concessões de renda que reduzam os pagamentos de 

arrendamento vencidos a ou antes de 30 de junho de 2022. A UE 

aprovou esta extensão em agosto de 2021. Tendo em conta que a 

Ageas não beneficiou de concessões relacionadas com a Covid-19, esta 

extensão não teve e não se prevê que tenha impacto na demonstração 

consolidada da posição financeira ou na demonstração de resultados da 

Ageas. 
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2023 para as entidades cujas atividades estejam predominantemente 

ligadas a contratos de emissão no âmbito da IFRS 4. 

 A Ageas efetuou tal análise de predominância na data de referência de 

31 de dezembro de 2015 e concluiu que estava qualificada para aplicar a 

isenção temporária da aplicação da IFRS 9. Isto significa que: 

2.2.2 Próximas alterações às normas IFRS 

Na sequência das normas IFRS novas ou revistas, as interpretações e 

retificações às normas IFRS e interpretações entram em vigor para os 

períodos de relatório anuais com início a 1 de janeiro de 2022 ou 

posterior. A Ageas não adotou antecipadamente nenhuma norma, 
interpretação ou retificação às IFRS que tenha sido emitida, mas que 
ainda não esteja em vigor. 

 

 

▪ O montante transitado dos passivos resultantes de contratos da 

Ageas no âmbito da IFRS 4 é significativo comparativamente ao 

montante transitado total de todo o passivo da Ageas; e 

A percentagem do montante transitado total do passivo da Ageas 

ligado a seguros face ao montante transitado total de todo o 

passivo da Ageas é superior a 90 por cento. 

Extensão da isenção temporária à aplicação da IFRS 9 - Retificações à 

IFRS 4 

O IASB emitiu a IFRS 9 “Instrumentos financeiros” em julho de 2014 e a 

UE aprovou a IFRS 9 em novembro de 2016. Embora a IFRS 9 se 

aplique aos períodos de relatórios anuais com início a ou após 1 de 

janeiro de 2018, a Ageas continua a aplicar a IAS 39 “Instrumentos 

financeiros - reconhecimento e medição”. A Ageas aplicará a IFRS 9 

pela primeira vez a partir de 1 de janeiro de 2023. As razões por trás 

desta derrogação são explicadas abaixo. 

▪ 

Nenhuma reavaliação desta análise foi efetuada numa data posterior, 

porque não houve mudanças substanciais nos negócios da Ageas que 

exigiriam tal reavaliação. 

Juntamente com a emissão de retificações à IFRS 17 em junho de 2020, 

o IASB emitiu retificações à IFRS 4 “Extensão da isenção temporária à 

aplicação da IFRS 9”, para confirmar que as seguradoras podem aplicar 

tanto a IFRS 9 “Instrumentos financeiros” como a IFRS 17 “Contratos de 

seguros” ao mesmo tempo. A UE aprovou estas retificações à IFRS 4 em 

dezembro de 2020. 

Dado que a Ageas está apta a aplicar a isenção temporária face à IFRS 

9, decidiu fazê-lo e alinhar as datas de entrada em vigor das IFRS 9 e 

IFRS 17. Entretanto, está em curso na Ageas um projeto de 

implementação combinada sobre a implementação das IFRS 9 e IFRS 

17. Este projeto de implementação combinada tem em conta as 

retificações à IFRS 17 relativa à “Aplicação inicial das IFRS 17 e IFRS 9 

– informações comparativas”, conforme publicado pelo IASB em 

dezembro de 2021. As retificações à IFRS 4 preveem duas opções para minimizar o efeito 

das diferentes datas de entrada em vigor das IFRS 9 e IFRS 17. Estas 

opções são a abordagem de sobreposição e a isenção temporária da 

aplicação da IFRS 9. 

Como a Ageas decidiu aplicar a isenção temporária face à aplicação da 

IFRS 9, a Ageas divulga as seguintes informações do justo valor e 

exposição ao risco de crédito, para facilitar a comparação entre as 

Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas e as 

demonstrações financeiras de outras empresas que aplicam a IFRS 9. 
A isenção temporária de aplicar a IFRS 9 é facultativa, o mais tardar, até 

à data dos períodos de relatórios com início em ou após 1 de janeiro de 

Percentagem de alteração 

no justo valor em 2021 
Justo valor a 31 de dezembro de 

2021 
Justo valor a 31 de dezembro de 

2020 

Cumpre o 

Teste SPPI 

Não cumpre o 

Teste SPPI 

Cumpre o 

Teste SPPI 

Não cumpre o 

Teste SPPI 

Cumpre o 

Teste SPPI 

Não cumpre o 

Teste SPPI Justo valor de ativos financeiros (em milhões de euros) 
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Caixa e equivalentes de caixa 1 900 38 

Títulos de dívida, incl. notas estruturadas 55 905 127 

Títulos de capital e outros investimentos 5 669 

Derivados detidos para negociação 6 

Derivados para efeitos de cobertura 34 

Empréstimos 15 155 297 

Investimentos relacionados com fundos unit-linked 18 899 

Outras contas a receber 802 

 
2 177 64 

61 038 167 

4 875 

16 

3 

14 338 597 

17 088 

858 

 
(277) (26) 

(5 133) (40) 

794 

(10) 

31 

817 (300) 

1 811 

(56) 
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A amortização de perdas é medida 

A um montante igual à longevidade de ECL 

Aumento significativo 

do risco de crédito desde 

o reconhecimento inicial, 

mas sem imparidade de 

crédito 

Ativos de crédito 

depreciados à data de 

relato, mas que não 

sejam ativos de crédito 

depreciados adquiridos 

ou originados 

Valores a receber de 

negociações e outros 

valores a receber 

medidos de acordo 

com o ponto 5.5.15 da 

IFRS 9 

Ativos financeiros 

com imparidades 

de crédito 

originados ou 

adquiridos 

Montante transitado bruto aplicando a 

IAS 39 para ativos financeiros que 

cumprem o Teste SPPI a 31 de 

dezembro de 2021 

A um montante 

igual a 12 meses 

de ECL 

AAA 

AA 

A 

BBB 

Total do grau de investimento 

Inferior ao grau de investimento 

Sem classificação 

Total 

5 289 

30 991 

13 749 

14 565 

64 594 

296 

4 832 

69 722 

78 

4 

82 

26 

18 

44 

952 

952 

26 

26 

A amortização de perdas é medida 

A um montante igual à longevidade de ECL 

Aumento 

significativo do risco 

de crédito desde o 

reconhecimento inicial, 

mas sem imparidade 

de crédito 

Ativos de crédito 

depreciados à data de 

relato, mas que não 

sejam ativos de crédito 

depreciados adquiridos 

ou originados 

Valores a receber de 

negociações e outros 

valores a receber 

medidos de acordo com 

o ponto 5.5.15 da IFRS 

9 

Ativos 

financeiros com 

imparidades de 

crédito originados 

ou adquiridos 

Montante transitado bruto aplicando a 

IAS 39 para ativos financeiros que 

cumprem o Teste SPPI a 

31 de dezembro de 2020 

A um montante 

igual a 12 

meses de ECL 

Montante transitado bruto aplicando a IAS 39 e justo valor para ativos financeiros 

aprovados no teste SPPI e que não têm um risco de crédito baixo à data de 31 de dezembro de 2021 

Montante transitado bruto aplicando a IAS 39 

Justo valor 

Diferença 

1 357 

1 326 

31 

A IAS 28 “investimentos em associadas e joint ventures” exige que uma 

entidade aplique políticas contabilísticas uniformes ao utilizar o método 

de equivalência patrimonial. 

A Ageas derrogou temporariamente esta regra para o seu associado 

Maybank Ageas Holdings Berhad. Esta associada aplicou a IFRS 9 em 

2018, enquanto a Ageas aplicou a isenção temporária de aplicar esta 

norma durante o mesmo período de relatório. Esta derrogação da 

aplicação de políticas contabilísticas uniformes é permitida pelo parágrafo 

39I das retificações à IFRS 4 “Extensão da isenção temporária da 

aplicação da IFRS 9”. Poderá consultar as demonstrações financeiras do 

Maybank Ageas Holdings Berhad no seguinte website: 

(https://www.etiqa.com.my/v2/about-us/financial-report). 

IFRS 17 Contratos de Seguro 

O IASB emitiu a IFRS 17 “Contratos de seguro” em maio de 2017 e 

retificou a IFRS 17 a junho de 2020. A IFRS 17 aplica-se a períodos de 

relatórios anuais com início a ou após 1 de janeiro de 2023, data a 

partir da qual a Ageas irá aplicar a IFRS 17. 

A UE aprovou a IFRS 17, incluindo as retificações de junho de 2020, 

em novembro de 2021. Esta aprovação inclui uma exclusão, a nível 

europeu, do requisito de coorte anual previsto na norma IFRS 17 para 

grupos de contratos de seguro com participações diretas nos 

resultados, bem como para grupos de contratos de seguro com 

participações discricionárias nos resultados e fluxos de caixa que 

afetem ou sejam afetados por fluxos de caixa referentes a tomadores 

de seguro de outros contratos. 
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AAA 5 722 

AA 34 102 

A 12 615 

BBB 15 195 

Total do grau de investimento 67 634 

Inferior ao grau de investimento 570 123 30 

Sem classificação 4 985 6 20 916 47 

Total 73 190 129 50 916 47 
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na demonstração de resultados, mas sim reconhecidos 

diretamente na demonstração da posição financeira; 

Maior transparência sobre a rentabilidade dos contratos de seguro: 

os resultados dos serviços de seguro são apresentados de forma 

separada dos rendimentos ou despesas do financiamento de 

seguros; e 

Divulgações extensivas irão fornecer a informação sobre as 

quantidades reconhecidas dos contratos de seguro e da natureza e 

extensão dos riscos decorrentes destes contratos. 

A IFRS 17 é uma nova norma contabilística para contratos de seguro, de 

resseguro e de investimento com participações discricionárias nos 

resultados, que cobre o reconhecimento, a medição, a apresentação e a 

divulgação de grupos de contratos novos e em vigor. A 1 de janeiro de 

2023, a IFRS 17 irá substituir a atual norma IFRS 4 “Contratos de 

Seguro”, emitida em 2005. O IASB prevê que a IFRS 17 resulte numa 

contabilidade mais coerente dos contratos de seguro, de resseguro e de 

investimento com participações discricionárias nos resultados 

comparativamente à IFRS 4, que é em grande parte baseada na 

anterioridade de políticas contabilísticas locais anteriores. 

▪ 

▪ 

Dada a mesma data de aplicação da IFRS 9 “Instrumentos financeiros” e 

da IFRS 17 “Contratos de Seguro”, um projeto de implementação 

combinado está em curso na Ageas. A implementação de ambas as 

normas resultará numa alteração significativa às políticas contabilísticas 

e à apresentação nas demonstrações financeiras consolidadas da 

Ageas, afetando o capital próprio declarado, o resultado líquido e outros 

rendimentos integrais. 

Tendo em conta o projeto de implementação em curso, ainda não é 

possível quantificar de forma fiável o impacto de ambas as normas nas 

demonstrações financeiras consolidadas da Ageas. 

A IFRS 17 introduz um modelo contabilístico de valor atual para 

contratos de seguro, de resseguro e de investimento com 

participações discricionárias nos resultados. As principais 

características deste novo modelo contabilístico são as seguintes: 
▪ A medição do valor atual dos fluxos de caixa futuros, incorporando 

um ajuste de risco explícito do risco não financeiro, reavaliado a 

cada período de relatório (os fluxos de caixa de cumprimento); 

Uma Margem de Serviço Contratual (CSM), ao adiar qualquer 

ganho do primeiro dia nos fluxos de caixa de cumprimento de um 

grupo de contratos de seguro, representando a rentabilidade não 

adquirida dos contratos, a qual será reconhecida na demonstração 

de resultados durante o período em que os serviços sejam 

prestados (ou seja, o período de cobertura); 

Determinadas variações no valor atual esperado dos fluxos de 

caixa futuros são acertadas em relação à CSM e, como tal, 

reconhecidas na demonstração de resultados durante o período 

remanescente em que os serviços são prestados; 

O efeito das variações nas taxas de desconto será declarado 

parcialmente na demonstração de resultados e parcialmente no 

capital próprio (“outros rendimentos integrais”), dependendo da 

política contabilística escolhida pela entidade; 

Uma Abordagem de Alocação de Prémios (PAA) simplificada 

poderá ser aplicada a contratos que cumpram condições 

específicas, tais como o período de cobertura de um ano ou 

menos, por exemplo; 

Para contratos de seguro com características de participação 

direta, o modelo geral de medição é modificado numa Abordagem 

de Taxa Variável (VFA), ajustando o CSM com alterações em 

variáveis financeiras que ajustam a taxa variável; 

A apresentação dos rendimentos de seguros e das despesas do 

serviço de seguros na demonstração de rendimentos integral é 

baseada no conceito dos serviços prestados durante o exercício; 

Os valores que os tomadores de seguros irão sempre receber, 

independentemente da ocorrência ou não de um evento segurado 

(componentes indistintos de investimento), não são apresentados 

▪ 

Outras alterações às normas IFRS 

Não se prevê que outras alterações futuras às normas IFRS, 

interpretações e retificações às normas IFRS e interpretações que 

entrarão em vigor a 1 de janeiro de 2022 ou após esta data afetem a 

demonstração consolidada da posição financeira ou a demonstração de 

resultados da Ageas de forma significativa. Nem todas essas alterações 

foram já aprovadas pela UE. Essas alterações dizem respeito a: 

▪ 

Retificações à IAS 1 “Classificação de passivos como correntes e não 

correntes”; 

Retificações à IAS 1 e à declaração de práticas contabilísticas 2 

“Divulgação de políticas contabilísticas” de acordo com as normas 

IFRS; 

Retificações à IAS 8 “Definição de estimativas contabilísticas”; 

Retificações à IAS 12 “Imposto diferido relacionado com ativos e 

passivos decorrente de uma única transação”; 

Retificações à IAS 16 “Imóveis, instalações e equipamentos: 

proveitos antes da utilização prevista”; 

Retificações à IAS 37 “Contratos onerosos - custo de cumprimento 

▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 
▪ 

contratual”; 

Retificações à IFRS 3 “Referências ao Enquadramento Conceptual”; 

e 

Melhorias anuais às normas IFRS (ciclo de 2018-2020): retificações à 

IFRS 1 “Adoção pela primeira vez das normas IFRS”, retificações à 

IFRS 9 “Instrumentos financeiros”, retificações aos exemplos 

ilustrativos que acompanham a IFRS 16 “Locações” e retificações à 

IAS 41 “Agricultura”. 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

98 Ageas Relatório e Contas 2021 

 



 

Interno 

2.3 
Estimativas contabilísticas 

A elaboração das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas 

requer a utilização de determinados julgamentos, estimativas e 

pressupostos que afetam os montantes declarados do ativo e passivo, 

bem como os montantes declarados de rendimentos e despesas durante 

o exercício. Cada estimativa comporta, por natureza, um risco 

significativo de acerto material (positivo ou negativo) aos montantes 

transitados do ativo e passivo durante o exercício seguinte. 

julgamentos, estimativas e pressupostos utilizados continuam sujeitos a 

uma incerteza crescente. Consequentemente, os valores reais poderão 

diferir das estimativas e pressupostos anteriores. As estimativas e os 

pressupostos subjacentes foram revistos, nomeadamente no que diz 

respeito a justos valores de ativos e passivos financeiros (não cotados) 

avaliados através de uma técnica de avaliação (nível 2 ou 3), justos 

valores de imóveis para investimento e imóveis, instalações e 

equipamentos, ativos por impostos diferidos, passivos de seguros, 

contabilidade de cobertura, medição de montantes recuperáveis de 

ativos financeiros, associadas e goodwill. 

Embora a perspetiva incerta sobre o impacto a curto, médio e longo prazo 

da pandemia de Covid-19 tenha decrescido comparativamente a 2020, os 

A tabela abaixo inclui a estimativa da incerteza dos principais julgamentos, estimativas e pressupostos: 

Ativos Passivos 

Instrumentos financeiros 
▪ Nível 2: 

- O modelo de valorização 

- Mercados inativos 

▪ Nível 3: 

Passivos devido a contrato de seguros 

Vida: 

Os pressupostos atuariais utilizados 

A curva de rendimento utilizada no Teste de Adequação do Passivo 

(teste LAT) 

 O perfil de reinvestimento da carteira de investimentos, spread e 

maturidade do risco de crédito, ao determinar o acerto LAT de 

cobertura 

Não Vida: 

▪ 

- 
- 

- 
O modelo de valorização 

A utilização de dados observáveis exteriores ao mercado 

Mercados inativos 

- 
- 

- 
▪ 

- O custo final esperado das participações de sinistros declaradas 

no exercício 

- O custo final esperado das participações de sinistros 

ocorridas, mas ainda não declaradas à data do relatório. 

- Despesas de regularização dos sinistros 

Propriedade de investimento: 

▪ A determinação da vida útil e valor residual 

Empréstimos: 

O modelo de valorização 

A utilização de parâmetros como spread de crédito, maturidade e 

taxas de juros 

▪ 

▪ Obrigações de pensão: 

Os pressupostos atuariais utilizados 

A taxa de desconto utilizada 

Evoluções de inflação e salariais 

▪ 

▪ 

▪ Associadas: 

▪ Incertezas dependendo da composição dos ativos, operações e 

evolução do mercado Provisões: 

▪ 

 

▪ 

A probabilidade de uma obrigação atual devido a eventos ocorridos no 

passado 

O cálculo do melhor montante estimado 

Teste de imparidade do goodwill: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

O modelo de valorização 

Variáveis financeiras e económicas 

A taxa de desconto utilizada 

O prémio de risco inerente da entidade 

Passivos por impostos diferidos: 

▪ 

▪ 

Interpretação de regulamentos fiscais 

Montante e timing do lucro tributável futuro 
Outros ativos intangíveis: 

▪ A determinação da vida útil e valor residual 

Ativos por impostos diferidos: 

Interpretação de regulamentos fiscais 

Montante e timing do lucro tributável futuro 

▪ 

▪ 

As notas a estas Demonstrações Financeiras Consolidadas disponibilizam uma descrição detalhada da aplicação destas estimativas e pressupostos, bem 

como o seu efeito nos valores declarados. A Nota 4 “Gestão de Riscos” destas Demonstrações Financeiras Consolidadas descreve a forma como a Ageas 

diminui os diversos riscos das operações de seguro. 
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2.4 
Eventos subsequentes ao período de reporting 

2.6 
Princípios de consolidação 

Os eventos após o período do relatório, referem-se a eventos, favoráveis 

e desfavoráveis, que ocorrem entre o final do período do relatório e a 

data em que as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas são 

autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração da Ageas. 

As Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas incluem a 

demonstrações financeiras da Ageas SA/NV (a empresa-mãe) e as 

suas subsidiárias. 

Combinações de negócios 

As combinações de negócios são contabilizadas através do método de 

aquisição, quando o conjunto de atividades e ativos adquiridos 

satisfazem a definição de uma empresa e o controlo é transferido para a 

Ageas. Para que a aquisição seja considerada uma empresa, o conjunto 

de atividades e ativos adquiridos deve incluir um investimento e um 

processo substantivo aplicado ao investimento que, juntos, contribuam 

significativamente para a capacidade de gerar resultados. O processo 

adquirido é substantivo se for crítico para a capacidade de desenvolver 

ou converter um investimento adquirido num resultado ou se for crítico 

para a capacidade de continuar a gerar resultados. 

Podem ser identificados dois tipos de eventos: 

▪ Eventos que facultem provas das condições existentes no final do 

período do relatório, que resultem num acerto dos montantes 

reconhecidos nestas Demonstrações Financeiras Consolidadas; e 

▪ Eventos que resultem em divulgações adicionais se forem 

indicativos de condições que surgiram após a data destas 

Demonstrações Financeiras Consolidadas, não resultantes de 

acertos dos montantes reconhecidos, e se forem relevantes e 

materiais. 

O custo de uma aquisição é medido como o agregado da retribuição 

transferida, mensurada pelo justo valor na data de aquisição e o volume 

de quaisquer participações não controladas no adquirida. Para cada 

combinação de negócios, a Ageas possui uma opção para medir 

quaisquer participações não controladas na adquirida ou pelo justo valor 

ou pela quota proporcional das participações não controladas minoritárias 

dos ativos líquidos identificáveis da adquirida. 

Uma visão geral dos eventos após o período do relatório está incluída 

na nota 44 “Eventos após a data da demonstração da posição 

financeira” destas Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

2.5 
Informações sobre segmentos operacionais 

Se a combinação de negócios for conseguida por fases, a participação 

societária anteriormente detida na adquirida é medida pelo justo valor à 

data de aquisição e qualquer ganho ou perda resultante é reconhecido 

nos resultados. 

Os segmentos operacionais reportáveis da Ageas são principalmente 

baseados em áreas geográficas. A divisão regional é baseada no facto de 

que as atividades nestas áreas partilham a mesma natureza e 

características económicas e são geridas como tal. 

Subsidiárias 

As subsidiárias são as entidades sobre as quais a Ageas, direta ou 

indiretamente, tem o poder de governar as políticas financeiras e 

operacionais para obter benefícios das atividades (“controlo”). Ao avaliar 

se a Ageas controla outra entidade, é considerada a existência e o efeito 

de potenciais direitos de voto que sejam de natureza substancial, 

presentemente exercíveis ou convertíveis. 

Os segmentos operacionais da 
Ageas são: ▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Bélgica; 

Reino Unido (UK); 

Europa Continental; 

Ásia; 

Resseguro, e 

Conta Geral. 
As subsidiárias são consolidadas a partir da data em que o controlo 

efetivo é transferido para a Ageas e deixam de ser consolidadas a partir 

da data em que o controlo termina. 

As atividades não relacionados com seguros e as diferenças de 

eliminação do Grupo são reportadas separadamente das atividades 

principais de Seguros. Essas atividades de não seguros são declaradas 

na “Conta Geral” do segmento operacional, que inclui rubricas tais como 

o financiamento do Grupo e outras atividades de gestão de participações 

sociais. Além disso, o segmento operacional “Conta Geral” também 

inclui o investimento na Royal Park Investments e o passivo relativo a 

títulos CASHES/RPN(I). 

As subsidiárias, adquiridas exclusivamente com vista à revenda são 

contabilizadas como ativos não correntes, detidos para venda. 

As transações entre empresas (saldos, perdas e ganhos em 

transações entre empresas da Ageas) são eliminadas. 

As transações ou transferências entre os segmentos operacionais 

ocorrem sob termos e condições comerciais normais que estariam 

disponíveis a terceiros não relacionados. As eliminações são relatadas 

separadamente. 
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imediata na sua condição atual e a sua venda for muito provável. 

Uma venda é altamente provável se: 

Venda de uma parte da participação numa subsidiária 

As perdas ou ganhos resultantes da venda de uma parte da participação 

numa subsidiária são reconhecidos da seguinte forma: Houver evidência de um compromisso da gestão; 

Existir um programa ativo para localizar um comprador e completar o 

plano; 

O ativo for muito comercializado para venda a um preço razoável 

comparando com o seu justo valor; 

Se esperar que a venda seja concluída no prazo de 12 meses a 

contar da data de classificação; e 

As ações necessárias para completar o plano indicarem que é 

improvável que haja uma mudança significativa ao plano ou que 

este seja retirado. 

▪ 

▪ ▪ Se não houver perda de controlo, a transação é contabilizada como 

uma transação de capital (ou seja, uma transação com 

proprietários na sua capacidade enquanto proprietários); ou 

Se houver uma perda de controlo, a transação é contabilizada na 

demonstração de resultados, calculada sobre a participação total. 

Quaisquer participações retidas na antiga subsidiária são 

mensuradas pelo justo valor aquando da perda de controlo. 

Contudo, se a perda de controlo resultar de uma contribuição não 

monetária de uma subsidiária para uma associada ou joint venture, 

a perda ou ganho será apenas reconhecido na medida da parte da 

participação que tenha sido transferida para outros Investidores, 

resultando num reconhecimento parcial do ganho. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

A probabilidade da aprovação do acionista for considerada como parte 

da avaliação para saber se a venda é muito provável. Se for necessária 

aprovação reguladora, uma venda só será considerada altamente 

provável após esta aprovação. 

Associadas 

Os investimentos em associadas são investimentos sobre os quais a 

Ageas tem uma influência significativa, ou seja, o poder de participar 

nas decisões de políticas financeiras e operacionais da empresa em 

quem investe, mas não tem controlo ou controlo conjunto. 

Os ativos não correntes (ou grupos de alienação) classificados como 
detidos para venda são: 

▪ Avaliados pelo menor valor do montante transitado e justo valor 

menos os custos de venda (exceto no caso dos ativos que 

estejam isentos desta regra, como os direitos de seguros, ativos 

financeiros, impostos diferidos e planos de pensão da IFRS 4); 

Ativos correntes e todos os passivos são medidos de acordo com 

a IFRS aplicável; 

Não depreciados ou amortizados; e 

Apresentados em separado na demonstração da posição financeira 

(o ativo e passivo não são compensados). 

Os investimentos em associadas são avaliados usando o método da 

equivalência patrimonial. No reconhecimento inicial, o investimento é 

reconhecido pelo custo, o que inclui custos de transação. Nas medições 

subsequentes, a parte do lucro líquido do ano é reconhecida na 

demonstração de resultados como “Participação no resultado de 

associadas”. A quota da Ageas nos movimentos diretos de capital próprio 

pós-aquisição da associada é reconhecida no capital próprio (“outros 

rendimentos integrais”). As distribuições recebidas das associadas 

reduzem o montante transitado do investimento. 

▪ 

▪ 

▪ 

A data de alienação de uma subsidiária ou grupo de alienação é a data 

em que deixa de haver controlo. A demonstração de resultados 

consolidada inclui os resultados de uma subsidiária ou de um grupo de 

alienação até à data da mesma. As perdas ou ganhos aquando da 

alienação é a diferença entre a) os proveitos da venda e b) o montante 

transitado do ativo líquido mais qualquer goodwill imputável e montantes 

acumulados noutros rendimentos integrais (por exemplo, acertos de 

conversão de divisas estrangeiras e reservas disponíveis para venda). 

As participações em joint ventures, nas quais o controlo conjunto de 

uma convenção proporciona à Ageas direitos sobre os ativos dessa 

convenção conjunta, são contabilizadas como investimentos em 

associadas. 

Os ganhos das transações entre a Ageas e os investimentos 

contabilizados pelo método da equivalência patrimonial são eliminados 

na medida da participação da Ageas. As perdas também são 

eliminadas, a menos que a transação evidencie que o ativo transferido 

esteja em situação de imparidade. As perdas são reconhecidas até que 

o montante transitado do investimento seja reduzido a zero. As perdas 

adicionais só são reconhecidas na medida em que a Ageas tenha 

incorrido obrigações legais ou construtivas ou tenha efetuado 

pagamentos em nome de uma associada. 

Uma operação descontinuada indica que uma parte da Ageas foi 

alienada ou está classificada como detida para venda e: 

Representa uma importante e distinta linha de negócio ou área 

geográfica de operações; 

Faz parte de um único plano coordenado para alienar uma linha 

principal de negócio ou área geográfica de operações em 

separado; ou 

As subsidiárias foram adquiridas exclusivamente com vista à 
revenda. 

▪ 

Para participações de longo prazo (por exemplo, empréstimos entre 

empresas) numa associada ou joint venture que faça parte do 

investimento líquido na associada ou joint venture, mas nas quais o 

método da equivalência patrimonial não seja aplicado, aplica-se a IAS 39. 

▪ 

▪ 

Alienação de subsidiárias, negócios e ativos não correntes 

Um ativo não corrente (ou grupo de alienação, tal como as subsidiárias) é 

classificado como “detido para venda” se estiver disponível para venda  

Os resultados de operações descontinuadas são apresentados em 

separado na demonstração de resultados. 
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2.7 
Transações e saldos em moeda estrangeira 

Conversão de moeda estrangeira 

Após a consolidação de entidades cuja moeda funcional não seja o euro, 

a demonstração da posição financeira dessas entidades é convertida 

utilizando as taxas de câmbio em vigor à data da demonstração da 

posição financeira. A demonstração de resultados e a demonstração dos 

fluxos de caixa dessas entidades são convertidas às taxas de câmbio 

diárias médias do ano em curso (ou excecionalmente à taxa de câmbio à 

data da transação se as taxas de câmbio flutuarem significativamente). 

Para entidades individuais da Ageas, as transações em moeda 

estrangeira são contabilizadas usando a taxa de câmbio à data da 

transação. 

Para as rubricas monetárias, os saldos pendentes em moeda estrangeira 

no final do exercício são convertidos às taxas de câmbio em vigor no final 

do ano. As diferenças cambiais resultantes de ativos monetários 

classificados como disponíveis para venda são reconhecidas na 

demonstração de resultados pelas diferenças cambiais resultantes das 

variações no custo amortizado. As outras perdas ou ganhos pelo justo 

valor sobre esses instrumentos são reconhecidos no capital próprio 

(“outros rendimentos integrais”). 

As diferenças cambiais são reconhecidas no capital próprio. Na 

alienação de uma entidade estrangeira, essas diferenças cambiais são 

reconhecidas na demonstração de resultados como parte do ganho ou 

perda da venda. 

As diferenças cambiais decorrentes de rubricas monetárias, 

empréstimos contraídos e outros instrumentos monetários, 

designados como coberturas ou um investimento líquido numa 

entidade estrangeira são registados no capital próprio, até à alienação 

do investimento líquido, exceto para qualquer ineficácia de cobertura 

que é imediatamente reconhecida na demonstração de resultados. 

As rubricas não monetárias mensuradas ao custo histórico são 

convertidas usando a taxa de câmbio histórica à data da transação. As 

rubricas não monetárias mensuradas pelo justo valor são convertidas 

usando a taxa de câmbio na data em que os seus justos valores são 

determinados. As perdas ou ganhos cambiais resultantes são registados 

na demonstração de resultados como variações nas diferenças de moeda 

estrangeira, exceto nas rubricas não monetárias cuja variação no justo 

valor seja registada como um componente do capital próprio. 

Os acertos de goodwill e justo valor resultantes da aquisição de 

entidades estrangeiras são tratados como ativos e passivos da entidade 

estrangeira e são convertidos de acordo com a taxa de câmbio em vigor 

na data da demonstração da posição financeira. Todas as diferenças 

resultantes são reconhecidas no capital próprio até à alienação da 

entidade estrangeira quando ocorre uma reciclagem da demonstração 

de resultados. 

A seguinte tabela apresenta as taxas de câmbio das divisas mais relevantes para a Ageas. 

Taxas no 

final do período 

31 de dezembro de 
2020 

Taxas 

médias 

2020 1 euro = 

31 de dezembro de 
2021 2021 
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Libra esterlina 0,84 

Dólar norte-americano 1,13 

Dólar de Hong Kong 8,83 

Lira turca 15,23 

Yuan renminbi da China 7,19 

Rupia indiana 84,23 

Ringgit da Malásia 4,72 

Peso filipino 57,76 

Baht da Tailândia 37,65 

Dong vietnamita 25 989 

 
0,90 

1.23 

9,51 

9,11 

8,02 

89,66 

4,93 

59,13 

36,73 

28 108 

 
0,86 

1,18 

9,19 

10,51 

7,63 

87,44 

4,90 

58,30 

37,84 

27 105 

 
0,89 

1,14 

8,86 

8,05 

7,87 

84,64 

4,80 

56,62 

35,71 

26 450 
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2.8 
Bases de medição utilizadas na preparação das 
demonstrações financeiras 

Para instrumentos de taxa variável, os fluxos de caixa são 

periodicamente estimados para refletir os movimentos nas taxas de juros 

do mercado. Se o instrumento de taxa variável for inicialmente 

reconhecido numa quantia (quase) igual ao capital em dívida 

reembolsável, a nova estimativa não tem qualquer efeito significativo 

sobre o montante transitado do instrumento e não haverá acerto aos 

juros recebidos, reportados num regime de acréscimo. No entanto, se 

um instrumento de taxa variável for adquirido a um prémio ou desconto 

significativo, este prémio ou desconto é amortizado durante a vida 

esperada do instrumento e incluído no cálculo do EIR. O montante 

transitado é recalculado a cada período, ao calcular o valor atual dos 

fluxos de caixa futuros estimados à taxa de juros atual em vigor. Todos 

os acertos são reconhecidos em lucros ou perdas. 

A classificação e avaliação de ativos e passivos baseiam-se na 

natureza das transações subjacentes. 

2.8.1 Ativos financeiros 

Um instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um 

ativo financeiro de uma entidade e um passivo financeiro ou 

instrumento de capital próprio de outra entidade. 

A Ageas classifica e avalia os ativos e passivos financeiros com base 

na natureza das transações subjacentes. 

Os investimentos detidos para negociação, os derivados e os ativos 

designados como detidos pelo justo valor através dos resultados são 

levados a justo valor. As alterações no justo valor são reconhecidas na 

demonstração de resultados. Os resultados (realizados e não realizados) 

são incluídos em “Resultados de vendas e reavaliações”. Juros recebidos 

(pagos) em ativos (passivos) detidos para negociação são declarados 

como receitas de juros (despesa). Os dividendos recebidos são incluídos 

em “Juros, dividendos e outros rendimentos de capitais”. 

Classificação dos ativos financeiros 

A direção determina a classificação apropriada dos seus instrumentos 

financeiros à data de aquisição: 
▪ Detidos até à maturidade: inclui os títulos de dívida com uma 

maturidade fixa, cuja gestão tenha a intenção e a capacidade de 

deter os instrumentos até à maturidade; 

▪ Empréstimos concedidos e valores a receber: incluem títulos de 

dívida com pagamentos fixos ou determináveis que não são 

cotados num mercado ativo e que, após o reconhecimento inicial, 

não são designados como detidos para negociação nem como 

disponíveis para venda; 

Disponíveis para venda: inclui títulos a serem mantidos por um 

período de tempo indefinido, que poderão ser vendidos em resposta 

a necessidades de liquidez ou a variações nas taxas de juro, taxas 

de câmbio ou preços das ações; e 

Ativos financeiros detidos pelo justo valor através dos 

resultados; 

Detidos para negociação: incluem títulos que são adquiridos 

com a finalidade de gerar lucros a curto prazo; 

Títulos financeiros designados pelo justo valor através dos 
resultados. 

A maioria dos investimentos financeiros da Ageas (quer sejam 

obrigações e ações) é classificada como disponível para venda e 

mensurada pelo justo valor. As variações no justo valor são 

reconhecidas no capital próprio (“outros rendimentos integrais”) até 

que o ativo seja vendido. No momento da alienação, as variações 

acumuladas do justo valor no capital próprio são recicladas através da 

demonstração de resultados. A receita proveniente de títulos de dívida 

disponíveis para venda é reconhecida usando o método de juro em 

vigor. A amortização periódica e as perdas por imparidade são 

reconhecidas na demonstração de resultados e os dividendos são 

reconhecidos como rendimentos aquando do recebimento. 

▪ 

▪ 

 

▪ 

Para essas carteiras de seguros, em que as perdas e ganhos não 

realizados nas obrigações têm um impacto no cálculo do passivo de 

seguros, a Ageas aplica contabilidade de cobertura de acordo com a 

IFRS 4. Isto significa que as variações nas perdas e ganhos não 

realizados irão afetar o cálculo do passivo de seguros, implicando assim 

a razão para essas variações não virem a fazer parte do capital próprio. 

▪ 

Medição dos ativos financeiros 

Os investimentos detidos até à maturidade são avaliados pelo custo 

amortizado deduzido de eventuais acertos por imparidade. Qualquer 

diferença com o justo valor no reconhecimento inicial, resultante dos 

custos de transação, prémios ou descontos iniciais é amortizada durante 

a vida útil do investimento usando o método de juro em vigor. Se um 

ativo detido até à maturidade for determinado como depreciado, a 

dedução por imparidade será reconhecida na demonstração de 

resultados. 

Imparidade dos ativos financeiros 

Um ativo financeiro (ou grupo de ativos financeiros) classificado como 

disponível para venda, empréstimos concedidos e valores a receber ou 

detido até à maturidade é considerado como depreciado se: 

Os empréstimos concedidos e os valores a receber são medidos pelo 

custo amortizado deduzidos de eventuais acertos por imparidade. No 

reconhecimento inicial, os empréstimos concedidos e valores a receber 

são medidos pelo justo valor incluindo os custos de transação e prémios 

ou descontos iniciais. O custo amortizado é calculado usando o método 

de taxas de juro (EIR), tendo em conta qualquer desconto ou prémio na 

aquisição e taxa ou custos que sejam parte integrante do EIR. A 

amortização de EIR é reconhecida na demonstração de resultados. As 

perdas e ganhos são reconhecidos na demonstração de resultados 

quando os investimentos são cancelados ou depreciados. 

▪ Há uma evidência objetiva de imparidade como resultado de um 

ou mais eventos suscetíveis de perdas (por exemplo, dificuldade 

financeira do emissor) que tenham ocorrido após o 

reconhecimento inicial do ativo; e 

Esse evento de perda (ou eventos) tiver (ou tiver tido) um impacto 

nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro (ou grupo 

de ativos financeiros) que possa ser estimado de forma fiável. 

▪ 
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ii) Os passivos financeiros que a Ageas irrevogavelmente 

designou no reconhecimento inicial ou na adoção pela 

primeira vez das IFRS como detidas pelo justo valor através 

dos resultados, porque: 

Para títulos de capital próprio, os motivos utilizados para determinar se 

há provas objetivas de imparidade incluem, entre outros, a ponderação 

se o justo valor está significativamente (25%) abaixo do valor transitado 

ou se esteve abaixo do valor transitado por um período prolongado (365 

dias consecutivos) na data da demonstração da posição financeira. - O contrato de base inclui um derivado incorporado que, 

de outro modo, exigiria a separação; 

Elimina ou reduz significativamente uma incoerência de 

mensuração ou reconhecimento (“incompatibilidade 

contabilística”); ou 

Refere-se a um grupo de ativos e/ou passivos 

financeiros que são geridos e cujo desempenho é 

avaliado com base no justo valor. 

- 

Dependendo do tipo de ativo financeiro, o montante recuperável pode 

ser estimado da seguinte forma: 
- ▪ 

▪ 

▪ 

O justo valor utilizando um preço de mercado observável; 

O justo valor utilizando dados de mercado não observáveis; ou 

Com base no justo valor da garantia colateral. 
Os outros passivos financeiros são inicialmente reconhecidos 

pelo justo valor deduzidos dos custos de transação. 

Posteriormente, os outros passivos financeiros são avaliados pelo 

custo amortizado usando o método de juro em vigor, 

▪ 

Se um ativo disponível para venda for determinado como depreciado, a 

dedução por imparidade será reconhecida na demonstração de 

resultados. Para ativos disponíveis para venda depreciados, as perdas 

não realizadas reconhecidas previamente no capital próprio são 

transferidas para a demonstração de resultados quando a imparidade 

ocorre. 

com a amortização periódica registada na demonstração de 
resultados. 

Os passivos subordinados e empréstimos contraídos são inicialmente 

reconhecidos pelo justo valor deduzidos dos custos de transação e 

são posteriormente avaliados pelo custo amortizado, utilizando o 

método de juro em vigor, com a amortização periódica registada na 

demonstração de resultados. 

Se, num período posterior, o justo valor de um instrumento de dívida 

classificado como disponível para venda aumentar e o aumento estiver 

objetivamente relacionado com um evento que ocorra após o 

reconhecimento de qualquer dedução por imparidade na demonstração 

de resultados, a dedução por imparidade será estornada, sendo o 

montante do estorno reconhecido na demonstração dos resultados. 

Outras reavaliações positivas de instrumentos de dívida, classificadas 

como disponíveis para venda, aparecem na rubrica “outros rendimentos 

integrais”. 

Custos de transação 

Os custos de transação em instrumentos financeiros referem-se aos 

custos adicionais diretamente imputáveis à aquisição ou alienação de 

um ativo ou passivo financeiro. Estes incluem as taxas e comissões 

pagas aos agentes, consultores, corretores e revendedores, os impostos 

por entidades reguladoras e bolsas de valores, bem como os impostos e 

despesas de transferência. 

As imparidades de um investimento de capital classificadas como 

disponíveis para venda não são estornadas através da demonstração de 

resultados; os aumentos no respetivo justo valor após imparidade são 

diretamente reconhecidos na rubrica “outros rendimentos integrais”. 
Esses custos de transação estão incluídos na avaliação inicial dos 

ativos e passivos financeiros, exceto se o ativo ou passivo financeiro for 

medido pelo justo valor através dos resultados, sendo que, neste caso, 

os custos de transação serão diretamente debitados. 

Data de negociação e liquidação 

Todas as compras e vendas de ativos financeiros que exijam a entrega 

dentro do prazo estabelecido pela convenção de regulação ou de 

mercado são reconhecidas na data da negociação, que é a data em que 

a Ageas se torna parte das disposições contratuais dos ativos 

financeiros. 

Justo valor de instrumentos financeiros 

O justo valor é o montante pelo qual um ativo ou instrumento de capital 

atribuído pode ser trocado, e um passivo pode ser liquidado entre 

partes informadas de livre vontade numa transação em condições 

normais de mercado. 
As compras e vendas de forwards, à exceção das que exijam a entrega 

dentro do prazo estabelecido pela convenção de regulação ou de 

mercado, são reconhecidas como transações sobre derivados de 

forwards até à liquidação. 

O justo valor apresentado é o justo valor “limpo”, que é o justo valor 

total ou “sujo” que é o justo valor deduzido de juros acumulados e 

custos de transação. Os juros acumulados são classificados em 

separado. 
Classificação e medição dos passivos financeiros 

A classificação IFRS dos passivos financeiros determina a sua medição e 

reconhecimento na demonstração de resultados da seguinte forma: 
O justo valor de um passivo ou instrumento de capital próprio reflete o 

efeito do risco de não desempenho. O risco de não desempenho inclui o 

risco da própria entidade. O passivo financeiro ao justo valor através dos resultados inclui: ▪ 

i) Os passivos financeiros detidos para negociação, 

incluindo instrumentos derivados que não se qualificam 

para contabilidade de cobertura; e 

Um ativo ou passivo é inicialmente valorizado pelo justo valor. Se o 

preço de transação diferir deste justo valor, a perda ou ganho 

resultante será reconhecido na demonstração de resultados, salvo se a 

IFRS especificar o contrário. 
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Se não estiver disponível qualquer preço de mercado, os justos valores 

são estimados utilizando o valor atual ou outras técnicas de valorização 

com base em feedbacks observáveis de mercado, existentes à data do 

relatório. Os dados podem ser diretamente observáveis (ou seja, preços) 

ou indiretamente observáveis (ou seja, derivados de preços, tais como 

taxas de juro ou de câmbio). Quando a Ageas utiliza dados quantitativos 

não observáveis na medição do justo valor, estes não são desenvolvidos 

internamente. 

Os princípios básicos utilizados para estimar o justo valor são os seguintes: 

▪ Maximização da utilização ou dos dados (de mercado) observáveis 

relevantes e minimização da utilização dos dados não observáveis 

(tais como estimativas internas e pressupostos); 

▪ Alteração apenas das técnicas de estimativa se puder ser 

demonstrada uma melhoria ou se for necessária uma alteração 

devido a variação nas condições de mercado ou na 

disponibilidade de informação. 

Se existir uma técnica de valorização habitualmente utilizada pelos 

participantes no mercado para atribuir um preço a um instrumento e se 

essa valorização comprovar o fornecimento de estimativas fiáveis de 

preços obtidas em transações de mercados reais, a Ageas aplica essa 

técnica de valorização. As técnicas de valorização bem estabelecidas nos 

mercados financeiros incluem transações recentes de mercado, fluxos de 

caixa descontados (incluindo modelos para preços de opções) e custos de 

substituição em vigor. Uma técnica de valorização aceitável incorpora 

todos os fatores que os participantes do mercado considerariam quando 

estabelecem um preço, e deverá ser consistente com metodologias 

económicas aceites para o cálculo do preço de instrumentos financeiros. 

Estas técnicas estão sujeitas às limitações inerentes, como a estimativa 

da taxa de desconto ajustada pelo risco apropriada. A utilização de 

diferentes pressupostos e contribuições proporcionarão resultados 

diferentes. 

Na determinação do justo valor, é usada a seguinte hierarquia para 

determinar e divulgar o justo valor na ordem enumerada: 

▪ Nível 1: justos valores medidos utilizando preços cotados (sem 

acerto) num mercado ativo para ativos ou passivos idênticos, o que 

significa que os preços cotados estão imediatamente disponíveis e 

refletem transações de mercado reais e que ocorrem regularmente 

em condições normais de mercado; 

Nível 2: justos valores medidos utilizando dados que não sejam 

preços cotados incluídos no nível 1 que sejam observáveis (no 

mercado), quer diretamente (ou seja, preços), quer indiretamente 

(ou seja, derivados de preços, tais como taxas de juro ou de 

câmbio); 

Nível 3: justos valores medidos utilizando dados que não se 

baseiam (completamente) em dados observáveis; 

Custo. 

▪ 

▪ 

▪ 

O nível na hierarquia do justo valor, no qual a mensuração pelo justo 

valor é categorizada, é determinado com base nos dados de nível 

mais baixo que seja significativo para a mensuração pelo justo valor 

na totalidade. 

As posições de nível 3 são sensíveis sobretudo a uma variação do 

nível de fluxos de caixa futuros esperados e, em conformidade, o justo 

valor dessas posições varia proporcionalmente em relação às 

variações destes fluxos de caixa. As variações do valor dos 

instrumentos de nível 3 são contabilizadas noutras receitas integrais. As medições pelo justo valor de nível 2 e 3 normalmente exigem a 

utilização de técnicas de valorização. As metodologias e pressupostos utilizados na determinação do justo 

valor dependem largamente de o instrumento ser negociado em 

mercados financeiros e das informações disponíveis a incorporar nos 

modelos de valorização. Inclui-se abaixo um resumo dos diferentes tipos 

de instrumentos financeiros, juntamente com o seu tratamento do justo 

valor: 

Um instrumento financeiro é considerado cotado num mercado ativo 

quando os preços cotados estão disponíveis de forma rápida e regular a 

partir de uma bolsa de valores, revendedor, corretor, grupo industrial, 

serviço de fixação de preços ou agência reguladora, sendo que esses 

preços refletem transações de mercado reais e que ocorrem 

regularmente em condições normais de mercado. Quando um 

instrumento financeiro é negociado num mercado ativo e líquido, o seu 

preço ou valor de mercado cotado constitui a melhor evidência do seu 

justo valor. Não é efetuado qualquer acerto ao justo valor de entidades 

que detenham grandes volumes de ações, a menos que exista um 

acordo vinculativo para vender as ações a um preço diferente do preço 

de mercado. O preço de mercado cotado adequado para um ativo ou um 

passivo detido a emitir é o preço de venda atual, e para um ativo a 

adquirir ou um passivo detido, o preço de compra. 

As cotações intermédias de mercado são utilizadas como base para 

estabelecer o justo valor dos ativos e passivos com compensação de 

riscos de mercado. 

i) Os justos valores dos títulos classificados como disponíveis para 

venda ou pelo justo valor através dos resultados são determinados 

utilizando cotações de mercados ativos. Se não estiverem 

disponíveis cotações de um mercado ativo, o justo valor é 

determinado utilizando modelos de fluxos de caixa descontados. 

Nomeadamente para títulos garantidos por ativos, os fluxos de 

caixa esperados utilizados no modelo de fluxo de caixa descontado 

têm em consideração os critérios de subscrição originais, atributos 

do mutuário (como idade e classificação de crédito), rácios entre o 

empréstimo e o ativo, flutuações dos valores imobiliários e taxas 

de pré-pagamento esperadas. Os fatores de desconto baseiam-se 

numa curva de swap acrescida de um spread, que reflete as 

características de risco do instrumento. Os justos valores dos 

títulos classificados como detidos até à maturidade (necessários 

apenas para divulgações) são determinados do mesmo modo. 

Se se verificar uma descida significativa no volume ou nível de atividade 

do ativo ou passivo, as transações ou os preços cotados serão revistos, 

podendo-se aplicar uma técnica de valorização alternativa ou várias 

técnicas de valorização (por exemplo, técnicas de valor atual). 
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Compensação de ativos e passivos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são compensados, resultando no facto 

de o montante líquido ser declarado na demonstração da posição 

financeira se existir um direito legalmente executório de compensação 

dos montantes reconhecidos e se houver uma intenção de liquidar 

numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo em 

simultâneo. 

ii) Os justos valores de instrumentos financeiros derivados são 

obtidos a partir de mercados ativos ou determinados utilizando, 

conforme o caso, modelos de fluxos de caixa descontados 

apropriados e modelos de fixação de preços de opções. Os 

preços cotados em mercados constituem o justo valor mais fiável 

para derivados negociados numa bolsa de valores reconhecida. 

O justo valor dos derivados não negociados numa bolsa de 

valores reconhecida é considerado o valor que poderia ser 

realizado através da anulação ou atribuição do derivado. Os 

fatores que influenciam a valorização de um derivado individual 

incluem a notação de crédito da contraparte e a complexidade do 

derivado. Se estes fatores forem diferentes dos fatores básicos 

subjacentes à cotação, pode ser considerado um acerto do preço 

cotado. As metodologias de valorização comuns para um swap 

de taxa de juro incorporam uma comparação da rendibilidade do 

swap com a curva de rendimento atual do swap. A curva de 

rendimento do swap deriva das taxas de swap cotadas. A oferta 

dos operadores de mercado e as cotações oferecidas estão 

geralmente disponíveis para swaps de taxas de juro básicas que 

envolvam contrapartes, cujos títulos possuam uma classificação 

de investimento. 

Os justos valores para investimentos de capital privado não cotados 

são estimados utilizando múltiplos de mercado aplicáveis (por 

exemplo, rácios de preço/lucros ou preço/fluxo de caixa), ajustados 

para refletir as circunstâncias específicas do emissor. As 

valorizações de nível 3 para participações no capital próprio e 

capital de risco utilizam os justos valores divulgados nas 

demonstrações financeiras auditadas das participações relevantes. 

Os justos valores dos empréstimos contraídos e os empréstimos 

subordinados emitidos são determinados utilizando modelos de 

fluxos de caixa descontados com base em taxas ativas incrementais 

atuais da Ageas para tipos de empréstimos semelhantes. Para 

empréstimos de taxa variável cujo preço varia frequentemente e que 

não constituem um risco de crédito significativo, os justos valores 

são aproximados ao montante transitado. Os modelos de fixação de 

preços em opções são utilizados para valorizar limites máximos e 

opções de pagamento antecipado incorporadas nos empréstimos 

que foram separados de acordo com as normas IFRS. 

Os justos valores para compromissos ou garantias 

extrapatrimoniais são baseados nas taxas atualmente cobradas 

para celebrar acordos semelhantes, tendo em conta os termos 

restantes dos acordos e as posições de crédito das contrapartes. 

2.8.2 Derivados e instrumentos financeiros utilizados para cobertura 

Os derivados são instrumentos financeiros tais como swaps, contratos de 

forwards e futuros, bem como opções (subscritas ou adquiridas). O valor 

destes instrumentos financeiros varia em resposta a alterações de 

diversas variáveis subjacentes. Os derivados exigem pouco ou nenhum 

investimento inicial líquido e são liquidados numa data futura. 

Todos os derivados são reconhecidos na demonstração da posição 

financeira pelo justo valor na data da transação. É feita uma distinção 

entre: Derivados detidos para negociação; e 

Derivados para efeitos de cobertura. 

▪ 

▪ 

iii) 

Derivados incorporados 

Os ativos ou passivos financeiros podem incluir derivados incorporados. 

Tais instrumentos financeiros são frequentemente referidos como 

instrumentos financeiros híbridos. Os instrumentos financeiros híbridos 

incluem obrigações convertíveis (obrigações cujo reembolso pode 

assumir a forma de ações) ou obrigações com pagamentos de juros 

indexados. 

iv) 

Se o contrato de base for considerado pelo justo valor através dos 

resultados ou se as características e os riscos do derivado incorporado 

estiverem intimamente relacionados com os do contrato de base, o 

derivado incorporado não será separado e o instrumento financeiro 

híbrido será mensurado como um só instrumento. 

v) 

Se o contrato de base não for valorizado pelo justo valor através dos 

resultados e as características e riscos do derivado incorporado não 

estiverem estreitamente relacionados com os do contrato de base, o 

derivado incorporado deve ser separado do contrato de base e valorizado 

pelo justo valor como um derivado independente. As variações no justo 

valor são reconhecidas na demonstração de resultados. O contrato de 

base é contabilizado e mensurado ao aplicar as regras da categoria 

relevante do instrumento financeiro. 

Os instrumentos financeiros não permutados e negociados são muitas 

vezes negociados em mercados fora da bolsa (OTC) por operadores de 

mercado ou outros intermediários, de quem podem ser obtidos os 

preços de mercado. As cotações estão disponíveis a partir de várias 

fontes para muitos instrumentos financeiros negociados regularmente 

no mercado OTC. Estas fontes incluem a imprensa financeira, várias 

publicações e serviços de relatório financeiro e também decisores de 

mercados individuais. 

Os derivados incorporados que requeiram separação são reportados 

como derivados de cobertura ou derivados detidos para negociação, 

conforme o caso. 

A metodologia do justo valor aplicada à medição de instrumentos 

financeiros, conforme acima descrito, não sofreu alteração em resultado 

da pandemia de Covid-19. Se aplicável, incertezas adicionais 

relacionadas com a pandemia de Covid-19 foram incorporadas na 

medição do justo valor. 

Operações de cobertura (hedging) 

Na data em que a Ageas celebra um derivado contrato e decide designar 

o contrato para efeitos de cobertura, este contrato é designado como: 

▪ Uma cobertura pelo justo valor é uma cobertura pelo justo valor de 

um ativo ou passivo reconhecido; 

A cobertura de um investimento líquido numa entidade estrangeira; 
ou 

Uma cobertura de fluxos de caixa: uma cobertura de futuros fluxos 

de caixa imputáveis a um ativo ou passivo reconhecido ou a uma 

transação estimada altamente provável. 

Para mais informações sobre a aplicação destes métodos e 

pressupostos, consulte as notas aplicáveis a estas Demonstrações 

Financeiras Consolidadas da Ageas. 

▪ 

 

▪ 
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O acima exposto também se aplica se a cobertura deixar de satisfazer 

os critérios da contabilidade de cobertura, ou caso seja de outra forma 

descontinuada, mas se espera que a transação prevista com cobertura 

ou o compromisso firme venha a ocorrer. Caso já não se espere a 

ocorrência de transações previstas com cobertura ou de compromissos 

firmes, os montantes diferidos no capital próprio serão diretamente 

transferidos para a demonstração de resultados. 

As coberturas de compromissos firmes são coberturas pelo justo valor, 

exceto para coberturas de risco cambial de um compromisso firme, que 

são contabilizadas como coberturas de fluxo de caixa. 

No contexto da contabilidade de cobertura, é elaborada a seguinte 

documentação: 

▪ No início da transação, é documentada a relação entre os 

instrumentos de cobertura e rubricas cobertas, bem como o seu 

objetivo e estratégia de gestão de riscos para a realização de várias 

transações de cobertura; 

Tanto no início da cobertura como de forma contínua, está 

documentada a avaliação indicando se os derivados que são 

utilizados em transações de cobertura são altamente eficazes na 

compensação de variações nos justos valores ou fluxos de caixa de 

rubricas cobertas. 

2.8.3 Acordos de recompra e venda e de empréstimos 

concedidos/contraídos de títulos 

Os títulos sujeitos a um compromisso de recompra (“acordos de 

recompra”) não são desreconhecidos da demonstração da posição 

financeira, uma vez que o risco e as recompensas de participação 

permanecem substancialmente na Ageas. Os proveitos recebidos dessas 

vendas são neutralizados através do reconhecimento de um passivo 

financeiro correspondente, classificado em “Empréstimos contraídos”. 

▪ 

O ativo, passivo, compromissos firmes ou transações estimadas 

altamente prováveis que envolvam uma parte externa à Ageas são 

designados como rubricas cobertas. Uma rubrica coberta também 

pode ser um risco específico que é uma parte do risco total da rubrica 

coberta. 

Os títulos adquiridos ao abrigo de “acordos de revenda” não são 

reconhecidos na demonstração da posição financeira. O direito a 

receber numerário de uma contraparte é registado na rubrica 

“Empréstimos”. A diferença entre o preço de venda e o de recompra é 

tratada como juro e acumulada ao longo da vida útil dos acordos 

através do método de juro em vigor. As variações no justo valor de uma rubrica coberta que seja imputável 

ao risco coberto e as variações no justo valor do instrumento de 

cobertura numa cobertura pelo justo valor são reconhecidas na 

demonstração de resultados. A variação no justo valor dos instrumentos 

derivados com juros cobertos é apresentada de forma separada dos 

juros acumulados. 

Os títulos emprestados a contrapartes permanecem na demonstração 

da posição financeira. Da mesma forma, os títulos emprestados não 

são reconhecidos na demonstração da posição financeira. Se os títulos 

emprestados forem vendidos a terceiros, são registados os proveitos da 

venda e um passivo devido à obrigação de devolver a garantia 

colateral. A obrigação de devolver a garantia colateral é medida pelo 

justo valor através dos resultados. O adiantamento ou recebimento de 

numerário relativo a transações de empréstimo de títulos é registado 

nas rubricas “Empréstimos obtidos” ou “Empréstimos contraídos”. 

Se a cobertura deixar de cumprir os critérios para a contabilidade de 

cobertura, ou se for de outra forma descontinuada, o acerto ao 

montante transitado de um instrumento financeiro com juros cobertos 

que resulte da contabilidade de cobertura será amortizado utilizando a 

nova taxa de juro em vigor calculada na data de descontinuação da 

cobertura. 2.8.4 Caixa e equivalentes de caixa 

As variações no justo valor dos derivados que são designados e 

considerados como coberturas de fluxos de caixa são reconhecidas no 

capital próprio na rubrica “Perdas e ganhos não realizados”. O montante 

no capital próprio é reclassificado na demonstração de resultados quando 

a rubrica coberta afeta a demonstração de resultados. Qualquer ineficácia 

da cobertura é imediatamente reconhecida na demonstração de 

resultados. 

A rubrica “caixa e equivalentes de caixa” inclui dinheiro vivo, depósitos 

disponíveis junto de bancos (centrais) e outros instrumentos financeiros 

com prazo de vencimento inferior a três meses a contar da data de 

aquisição. 

Demonstração dos fluxos de caixa 

A Ageas reporta fluxos de caixa de atividades operacionais utilizando o 

método indireto, em que o resultado líquido é acertado para efeitos de 

transações que não sejam de caixa, quaisquer diferimentos ou 

acréscimos de recebimentos ou pagamentos de caixa operacionais 

passados ou futuros, e rubricas de rendimentos ou despesas associadas 

a fluxos de caixa de investimento ou financiamento. 

Quando a cobertura de uma transação prevista ou de um compromisso 

firme resultar no reconhecimento de um ativo não financeiro ou de um 

passivo não financeiro, as perdas e ganhos previamente diferidos no 

capital próprio serão transferidos do capital próprio e incluídos na 

avaliação inicial desse ativo ou passivo não financeiro. Caso contrário, 

os montantes diferidos no capital próprio são transferidos para a 

demonstração de resultados e são classificados como resultados nos 

períodos durante os quais o compromisso firme coberto ou a transação 

estimada afeta a demonstração de resultados. 

Os juros recebidos e pagos são apresentados como fluxos de caixa das 

atividades operacionais na demonstração dos fluxos de caixa. Os 

dividendos recebidos são classificados como fluxos de caixa das 

atividades operacionais. Os dividendos pagos são classificados como 

fluxos de caixa resultantes das atividades de financiamento. 
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2.8.5 Imóveis para investimento e imóveis detidos para uso próprio ou o justo valor da outra remuneração dada para adquirir um ativo 

aquando da sua aquisição ou construção. Classificação e medição dos imóveis detidos para uso próprio 

A rubrica “Imóveis classificados como detidos para uso próprio” 
inclui principalmente: A amortização dos imóveis é calculada utilizando o método linear para 

determinar o custo de tais ativos face ao seu valor residual sobre as 

suas vidas úteis estimadas. A vida útil dos equipamentos informáticos, 

escritório e equipamento é determinada individualmente para cada ativo. 

A vida útil dos edifícios é determinada para cada parte significativa em 

separado (abordagem por componentes) e é revista no final de cada 

ano. Os imóveis são, como tal, divididos nos seguintes componentes: 

estrutura, fachada, técnicas e equipamentos, grandes acabamentos e 

pequenos acabamentos. 

▪ 

▪ 

Edifícios de escritórios que a Ageas ocupa; e 

Edifícios comerciais que são usados para explorar um negócio. 

Todos os imóveis detidos para uso próprio e ativos fixos são valorizados 

pelo custo deduzido da amortização acumulada (exceto para terrenos 

que não sejam amortizados) e de quaisquer perdas acumuladas por 

imparidade. O custo é o valor de caixa ou equivalentes de caixa pago 

A vida útil máxima dos componentes é a seguinte: 

50 anos para escritórios e retalho 

70 anos para residencial 
Estruturas 

30 anos para escritórios e retalho 

40 anos para residencial 
Fachada 

15 anos para parques de estacionamento automóvel 

20 anos para escritórios 

25 anos para retalho 

40 anos para residencial 

Técnicas e equipamentos 

15 anos para parques de estacionamento automóvel 

20 anos para escritórios 

25 anos para retalho 

40 anos para residencial 

Grandes acabamentos 

Pequenos acabamentos 10 anos para escritórios, retalho e residencial 

▪ 

▪ 

▪ 

Os terrenos têm uma vida útil ilimitada e, como tal, não são amortizados. 

Regra geral, os valores residuais são considerados como zero. 

As despesas com reparações e manutenção vão a débito na demonstração de resultados quando as despesas são incorridas. As despesas que 

aumentam ou ampliam os benefícios de bens imóveis ou de ativos fixos para além do seu uso original são capitalizadas e posteriormente 

amortizadas. 

Os custos de empréstimos contraídos para financiar a construção de ativos fixos tangíveis são tratados da mesma forma que os custos de 

empréstimos contraídos de imóveis para investimento. 

▪ 

Classificação e contabilização de imóveis para investimentos 

Os imóveis para investimento são os imóveis detidos pela Ageas para 

adquirir rendimento de rendas ou para valorização do capital. A Ageas 

também pode usar certos imóveis para investimento para uso próprio. 

Se as parcelas de uso próprio puderem ser vendidas ou arrendadas em 

separado ao abrigo de uma locação financeira, estas frações serão 

contabilizadas como ativos fixos tangíveis. Se as parcelas de uso 

próprio não puderem ser vendidas em separado, o imóvel será apenas 

tratado como imóvel para investimento se a Ageas detiver uma parcela 

insignificante para uso próprio. 

imóvel não serão reconhecidas na demonstração de resultados (exceto 

no caso de perdas por imparidade) nem em “outros rendimentos 

integrais”. 

O valor residual e a vida útil dos imóveis para investimento são 

determinados para cada parte significativa em separado (abordagem por 

componentes), sendo revistos no final de cada ano. No caso de imóveis 

para investimento, aplica-se a vida útil máxima dos componentes igual à 

dos imóveis detidos para uso próprio. 

A Ageas arrenda os seus imóveis para investimento ao abrigo de diversos 

contratos de arrendamento não canceláveis. Alguns contratos contêm 

opções de renovação para períodos de tempo diferentes. Os rendimentos 

provenientes de rendas associados a estes contratos são reconhecidos ao 

longo do tempo como rendimentos provenientes de investimentos, de 

forma linear ao longo do prazo de arrendamento. 

Por razões de comparabilidade, a Ageas aplica o modelo de custos tanto 

para imóveis para investimento como para imóveis detidos para uso 

próprio. Após o reconhecimento inicial, todos os imóveis são 

contabilizados pelo seu custo deduzidos de eventuais amortizações 

acumuladas (usando um método linear) e de quaisquer perdas por 

imparidade acumuladas. Como resultado, as variações no justo valor do  
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Esse valor aumentado não pode exceder o montante transitado que 

teria sido determinado, líquido de depreciação, se nenhuma perda por 

imparidade fosse reconhecida no ativo em anos anteriores. 

As transferências para, ou de, imóveis para investimento só são efetuadas 

quando há uma alteração da sua utilização: 

▪ No interior dos imóveis para investimento no final da ocupação pelo 

proprietário, no início de uma locação operacional a outra parte, ou 

no final da construção ou desenvolvimento e 

No exterior dos imóveis para investimento no início da ocupação pelo 

proprietário ou no início do desenvolvimento com vista à venda. 

Custos dos empréstimos obtidos 

Os custos de empréstimos obtidos são geralmente registados como 
suportados. 

▪ 

Os custos dos empréstimos contraídos que sejam diretamente 

imputáveis à aquisição ou construção de um ativo são capitalizados 

enquanto o ativo estiver a ser construído, como parte do custo desse 

ativo. A capitalização dos custos de empréstimos obtidos deve começar 

quando: 

Quando o resultado de um contrato de construção civil puder ser estimado 

de forma fiável, a receita do contrato e os custos de contrato associados 

ao contrato de construção civil são reconhecidos como receita e 

despesas, respetivamente, por referência à fase de conclusão da 

atividade contratual à data da demonstração da posição financeira. 

Quando for provável que os custos contratuais totais excedam a receita 

contratual total, a perda esperada será imediatamente reconhecida na 

demonstração de resultados. 

▪ As despesas com o ativo e os custos dos empréstimos estiverem a 

ser suportados; e 

As atividades necessárias para preparar o ativo para a sua 

utilização prevista ou venda estiverem em curso. 

▪ 

Imparidade de imóveis detidos para uso próprio e investimento 

Quanto a outros ativos não financeiros, imóveis detidos para uso próprio e 

imóveis para investimento, o ativo será depreciado quando o respetivo 

montante transitado exceder o montante recuperável. 

A capitalização dos custos de empréstimos contraídos cessa quando o 

ativo estiver substancialmente pronto para a sua utilização prevista ou 

para venda. Se o desenvolvimento do ativo for interrompido por um longo 

período, a capitalização será suspensa. Quando a construção ocorre de 

forma fragmentada, e a utilização de cada parte seja possível à medida 

que a construção prossegue, a capitalização de cada parte cessa com a 

conclusão substancial dessa parte. 

O montante recuperável é avaliado como o valor máximo do “justo valor 

menos os custos de venda” ou do “valor em utilização”. 

▪ O “justo valor menos os custos de venda” é o valor que seria 

recebido para vender um ativo numa transação sistemática entre 

participantes de mercado (com base em dados de mercado 

observáveis e não observáveis), 

Para um empréstimo contraído associado a um ativo específico, é 

aplicada a taxa real sobre esse empréstimo. Caso contrário, é aplicado 

um custo médio ponderado dos empréstimos contraídos. 
após dedução de eventuais custos de alienação diretos. 

O “valor de uso” é o valor atual dos fluxos de caixa futuros 

estimados que se espera que surjam do uso continuado de um 

ativo e da sua alienação no final da sua vida útil, sem dedução do 

imposto de transferência. 

▪ 

Para ativos elegíveis com início a ou antes de 1 de janeiro de 2008, os 

custos de empréstimos contraídos que eram diretamente imputáveis à 

aquisição, construção ou produção de um ativo elegível (isto é, um ativo 

que teve obrigatoriamente de demorar um período de tempo 

considerável para se preparar para a sua utilização ou venda previstas) 

foram registados como custos suportados. 
No final de cada período de reporte, a Ageas avalia se existe alguma 

indicação objetiva de que um ativo possa estar depreciado, 

considerando diversas fontes de informação externas (por exemplo, 

alterações significativas no ambiente económico) e internas (por 

exemplo, plano de alienação). Se houver alguma indicação deste tipo (e 

só nesse caso), a Ageas irá reduzir o montante transitado do ativo 

depreciado para o respetivo montante recuperável estimado, e o 

montante da alteração no ano em curso será reconhecida na 

demonstração de resultados. 

2.8.6 Goodwill e outros ativos intangíveis 

Ativos intangíveis 

Um ativo intangível é um ativo não monetário identificável que é 

reconhecido se, e apenas se, gerar benefícios económicos futuros e se 

o custo do ativo puder ser mensurado de forma fiável. 

Os ativos intangíveis são registados na demonstração da posição 

financeira pelo custo deduzido de qualquer amortização acumulada e 

quaisquer perdas por imparidade acumuladas. O valor residual e a vida 

útil dos ativos intangíveis são revistos no final de cada ano. 

Após o reconhecimento de uma imparidade, a amortização para períodos 

futuros é ajustada com base no montante transitado revisto menos o seu 

valor residual ao longo da vida útil restante do ativo. No caso dos 

imóveis, a vida útil de cada parte significativa é determinada em 

separado e revista no final do ano. Os ativos intangíveis com vidas definidas são amortizados ao longo da 

sua vida útil estimada através do método linear. Os ativos intangíveis 

com vidas indefinidas, como o goodwill, não são amortizados, mas sim 

testados, pelo menos uma vez por ano, em termos de imparidade. 

Quaisquer perdas por imparidade identificadas são reconhecidas na 

demonstração de resultados. 

Se, num período posterior, o montante da imparidade em ativos não 

financeiros, além do goodwill, diminuir devido a um evento que venha a 

ocorrer após a depreciação, a perda por imparidade anteriormente 

registada será estornada na demonstração de resultados. 
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é determinado por referência ao justo valor dos serviços de construção ou 

de renovação prestados. Após o reconhecimento inicial, as concessões 

de parques de estacionamento automóvel são mensuradas pelo seu 

custo deduzido de eventuais amortizações acumuladas e perdas por 

imparidade acumuladas. A vida útil estimada de um ativo intangível num 

contrato de concessão de serviços é o período que começa a partir da 

data em que a Ageas conseguir cobrar pela utilização das infraestruturas 

de concessão até ao final do período de concessão. Os princípios de 

imparidade aplicados às conceções de estacionamento automóvel são os 

mesmos dos aplicáveis aos imóveis para investimento. 

Valor do negócio adquirido (VOBA) 

O valor do negócio adquirido representa a diferença entre o justo valor 

na data de aquisição utilizando as políticas contabilísticas da Ageas e o 

montante transitado posteriormente de uma carteira de contratos de 

seguro e de investimento adquiridos numa aquisição comercial ou de 

carteira. 
O VOBA é reconhecido como um ativo intangível e é amortizado ao 

longo do período de reconhecimento de receita adquirida da carteira de 

contratos. Para cada exercício o VOBA faz parte do teste de 

adequação de responsabilidade para avaliar se os contratos de seguro 

e de investimento são adequados. 
Goodwill 

Goodwill resultante de combinações de negócios a partir de 1 de janeiro 
de 2010 

No reconhecimento inicial, o goodwill é mensurado pelo custo, sendo o 

excesso do justo valor da remuneração transferido: 

Ativos intangíveis gerados internamente 

Os ativos intangíveis internamente gerados são capitalizados quando a 

Ageas consegue demonstrar todos os seguintes aspetos: 

▪ A viabilidade técnica de concluir o ativo intangível para que 

esteja/fique disponível para utilização ou venda; 

A sua intenção de concluir o ativo intangível e de o utilizar ou 

vender; 

A sua capacidade de utilizar ou vender o ativo intangível; 

De que forma o ativo intangível irá gerar prováveis benefícios 

económicos futuros; 

A disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros 

recursos adequados para concluir o desenvolvimento e adotar 

ou vender o ativo intangível; e 

A sua capacidade de medir, de forma fiável, as despesas 

imputáveis ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. 

▪ Quota da Ageas nos ativos líquidos identificáveis adquiridos e 

passivos assumidos; e 

Líquido do justo valor de qualquer participação societária 

previamente detida no adquirido. 

▪ 

 
▪ 

Após o reconhecimento inicial, o goodwill é mensurado pelo custo 

deduzido de eventuais perdas por imparidade acumuladas. 

▪ 

Goodwill resultante de combinações de negócios antes de 1 de 
janeiro de 2010 

Em comparação com os requisitos acima mencionados, aplicam-se as 

seguintes diferenças: 
▪ 

Apenas os ativos intangíveis resultantes do desenvolvimento são 

capitalizados. Todos os outros ativos intangíveis gerados internamente 

não são capitalizados, sendo que as despesas serão refletidas na 

demonstração de resultados no ano em que as despesas forem 

suportadas. 

As combinações de negócio foram contabilizadas usando o método de 

compra. Os custos de transação diretamente imputáveis à compra 

fizeram parte dos custos de aquisição. As participações não 

controladoras (anteriormente conhecidas como participações 

minoritárias) eram medidas como a quota proporcional dos ativos 

líquidos identificáveis da adquirida. Software 

O Software para hardware informático que não possa funcionar sem 

esse software específico, tal como o sistema operativo, é parte 

integrante do hardware relacionado e é considerado em ativos fixos 

tangíveis. Se o software não for parte integrante do respetivo hardware, 

os custos suportados durante a fase de desenvolvimento, face aos quais 

a Ageas possa demonstrar todos os critérios acima mencionados, são 

capitalizados como ativo intangível e amortizados ao longo da sua vida 

útil estimada, utilizando o método linear. Em geral, esse software é 

amortizado durante um período máximo de 5 anos. 

As combinações de negócios alcançadas em fases foram 

contabilizadas como etapas separadas. Qualquer quota adicional 

adquirida não afetava o goodwill anteriormente reconhecido. 

Uma retribuição de contingente era reconhecida se, e só se, a Ageas 

tivesse uma obrigação presente, o fluxo económico fosse mais 

provável e uma estimativa fiável fosse determinável. Os acertos 

posteriores à retribuição de contingente afetavam o goodwill. 

Imparidade do goodwill 

O goodwill é um ativo intangível com vida indefinida e, como todos os 

outros ativos intangíveis com vida indefinida, o valor transitado desses 

ativos intangíveis com vida indefinida é avaliado anualmente, ou com 

mais frequência, caso os eventos ou alterações das circunstâncias 

indicarem que esse valor transitado poderá não ser recuperável. Se tal 

indicação existir, o montante recuperável será determinado para a 

unidade geradora de caixa à qual o goodwill pertence. Este montante é 

então comparado com o montante transitado da unidade geradora de 

caixa, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o montante 

recuperável for inferior ao montante transitado. As perdas por 

imparidade são reconhecidas imediatamente na demonstração de 

resultados. 

Outros ativos intangíveis com vidas finitas 

Os outros ativos intangíveis com vidas finitas, tais como concessões de 

parques de estacionamento, marcas registadas e licenças, são 

geralmente amortizados ao longo das suas vidas úteis estimadas 

através do método linear. Os ativos intangíveis com vidas finitas são 

revistos nos termos de indicadores de imparidade em cada exercício. 
As conceções para estacionamento automóvel são reconhecidas como 

ativos intangíveis ativos quando a Ageas tem o direito de cobrar pela 

utilização das infraestruturas de concessão. O ativo intangível recebido 

é contabilizado pelo justo valor no reconhecimento inicial, como 

remuneração pelos serviços de construção ou de renovação prestados 

num contrato de concessão de serviços. O justo valor aplicável 
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O preço de exercício de uma opção de compra se a Ageas tiver 

razoavelmente a certeza de que irá exercer essa opção; e 

Pagamentos de sanções pela rescisão da locação, se o prazo da 

mesma refletir o exercício dessa opção pela Ageas. 

No caso de uma perda por imparidade, primeiro a Ageas reduz o 

montante transitado do goodwill imputado à unidade geradora de caixa 

e depois reduz proporcionalmente os outros ativos na unidade geradora 

de caixa com base no montante transitado de cada ativo na unidade 

geradora de caixa. As perdas por imparidade anteriormente 

reconhecidas relativas as goodwill não serão estornadas. 

▪ 

▪ 

O passivo de locação é descontado aplicando a taxa de juro implícita na 

locação. Se essa taxa não puder ser prontamente determinada, aplica-

se a taxa de empréstimo incremental da Ageas. Caso se trate de uma 

taxa de empréstimo incremental, a Ageas aplica uma curva composta 

global disponível, que se baseia numa amostra de obrigações 

secundárias existentes dos emissores financeiros no intervalo A, 

acrescida de um prémio de risco. Para parques de estacionamento 

automóvel, é aplicada uma taxa sem risco igual à swap de taxas de juro 

para um prazo semelhante, acrescida de um prémio de risco, se 

necessário. 

2.8.7 Ativos locados 

Ageas enquanto locador 

Os ativos locados ao abrigo de uma locação operacional são registados 

na demonstração da posição financeira em “imóveis para investimento” 

(edifícios) e “ativos fixos tangíveis” (equipamentos e veículos 

motorizados). Estes ativos são registados pelo custo deduzido da 

amortização acumulada. Os rendimentos provenientes de rendas, 

líquidos de quaisquer incentivos concedidos a locatários, são 

reconhecidos de forma linear ao longo do prazo da locação. Os custos 

diretos iniciais, suportados pela Ageas, são adicionados ao montante 

transitado do ativo locado e são reconhecidos como uma despesa ao 

longo do prazo da locação de acordo com os mesmos critérios dos 

rendimentos provenientes de locação. 

O montante transitado do passivo de locação aumenta 

posteriormente para refletir os juros sobre o passivo de locação e 

reduz para refletir os pagamentos de locação efetuados. O passivo 

de locação é reavaliado para refletir modificações à locação ou 

variações nos pagamentos de locação, incluindo uma variação num 

índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. 

A Ageas também realizou operações de locação financeira, nas quais 

foram transferidos para o Cliente praticamente todos os riscos e 

recompensas relacionados com a propriedade dos ativos locados, para 

além do título legal. Os ativos locados ao abrigo de uma locação 

financeira são apresentados como um valor a receber por um montante 

igual ao investimento líquido na locação. O investimento líquido na 

locação contempla o valor atual dos pagamentos da locação e qualquer 

garantia de valor residual. A diferença entre o ativo e o valor real do 

valor a receber é reconhecida como rendimentos financeiros não 

adquiridos. Os rendimentos financeiros são reconhecidos ao longo do 

prazo da locação com base num padrão que reflete uma taxa periódica 

constante em termos do retorno do investimento líquido em dívida na 

locação financeira. Os custos diretos iniciais, suportados pela Ageas, 

são incluídos na mensuração inicial do investimento líquido na locação e 

reduzem o valor dos rendimentos reconhecidos ao longo do prazo da 

locação. 

Os juros sobre o passivo de locação em cada período representam o 

montante que produz uma taxa de juros periódica constante sobre o 

saldo remanescente do passivo de locação. Os juros sobre o passivo de 

locação são reconhecidos na demonstração de resultados, juntamente 

com os pagamentos de locação variáveis não incluídos na mensuração 

do passivo de locação no período em que o evento ou condição que 

desencadeia esses pagamentos ocorrer. 

O ativo com direito de utilização é inicialmente avaliado pelo custo e 

inclui o passivo de locação inicial reconhecido, com o acerto de 

eventuais pagamentos de locação efetuados na data de início da 

locação ou antes desta, bem como incentivos de locação recebidos, 

custos diretos iniciais, incorridos pela Ageas, e uma estimativa dos 

custos a incorrer no desmantelamento e remoção do ativo subjacente. 

Ageas enquanto locatário 

A Ageas efetua a locação de terrenos, edifícios, equipamentos e veículos 

automóveis. As condições de locação são negociadas de forma 

individual e contêm uma ampla gama de termos e condições diferentes. 

Posteriormente, o ativo com direito de utilização é avaliado pelo custo, 

menos a amortização acumulada e eventuais perdas por imparidade. O 

ativo com direito de utilização é depreciado de forma linear ao longo da 

vida útil do ativo e do prazo da locação. À semelhança de outros ativos 

não financeiros, um ativo com direito de utilização é depreciado quando 

o seu montante transitado exceder o seu montante recuperável. A 

depreciação do ativo com direito de utilização e o reconhecimento de 

eventuais perdas por imparidade são reconhecidos na demonstração 

de resultados. 

Aplica-se um único modelo de medição aos ativos locados em termos 

de transações de locação operacional e financeira, o que resulta no 

reconhecimento de um ativo com direito de utilização e de um passivo 

de locação. 

O passivo de locação contempla o valor atual dos seguintes pagamentos 

de locação que não foram pagos na data de início, incluindo os 

pagamentos de locação a efetuar ao abrigo de certas opções de 

prorrogação razoáveis: 

Em caso de reavaliação do passivo de locação de modo a refletir 

alterações à locação ou variações nos pagamentos de locação, o ativo 

com direito de utilização é ajustado tendo em conta esta reavaliação. 

▪ Pagamentos fixos (incluindo pagamentos essencialmente fixos) 

menos quaisquer valores a receber de incentivos à locação; 

Pagamentos variáveis de locação que dependem de um índice ou 

de uma taxa, inicialmente medidos usando o índice ou a taxa à data 

de início;  

Montantes previstos a pagar pela Ageas ao abrigo de garantias de 

valor residual; 

O modelo de avaliação acima não se aplica a locações de ativos que 

sejam de baixo valor para a Ageas ou a locações de curto prazo, cujo 

prazo de locação no início da mesma seja igual ou inferior a 12 meses. 

Para essas locações, os pagamentos de locação efetuados são 

reconhecidos como despesa na demonstração de resultados de forma 

linear ao longo do prazo da locação. ▪ 

▪ 
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As imparidades sobre compromissos de empréstimo registadas fora da 

demonstração da posição financeira são classificadas em “provisões”. 

Demonstração dos fluxos de caixa 

Os pagamentos de locação são apresentados como fluxos de caixa 

provenientes das atividades operacionais na demonstração consolidada 

dos fluxos de caixa, como parte dos “empréstimos contraídos”. 
Quando um empréstimo concedido específico é identificado como 

incobrável e todas as ações judiciais e processuais forem esgotadas, o 

empréstimo concedido será liquidado face ao encargo relacionado em 

termos de imparidade; as recuperações posteriores serão creditadas nas 

variações por imparidade na demonstração de resultados. 

2.8.8 Empréstimos 

Os empréstimos bancários, a administrações públicas e a Clientes 

incluem os empréstimos concedidos pela Ageas ao facultar dinheiro 

diretamente ao mutuário ou a um agente de comparticipação. Esses 

empréstimos são avaliados pelo custo amortizado. 
2.8.9 Resseguro e outras contas a receber 

Resseguro 

A Ageas assume e/ou cede resseguros no decurso normal da sua 

atividade. Os valores a receber de resseguros incluem principalmente 

os saldos devidos pelas companhias de seguros e de resseguros 

relativamente a elementos cedidos do passivo decorrentes da atividade 

seguradora. Os montantes recuperáveis das resseguradoras ou que 

lhes sejam devidos são estimados de forma coerente com os 

montantes associados às apólices resseguradas, em conformidade 

com o contrato de resseguro. 

Os títulos de dívida adquiridos no mercado primário diretamente do 

emissor são registados como empréstimos concedidos, desde que não 

haja um mercado ativo para esses títulos. 

Os empréstimos concedidos originados ou adquiridos com a intenção 

de serem vendidos ou titularizados a curto prazo serão classificados 

como ativos detidos para negociação. 

Os empréstimos que forem designados como detidos pelo justo valor 

através dos resultados ou disponíveis para venda são classificados 

como tal no reconhecimento inicial. 
Os resseguros são apresentados na demonstração da posição 

financeira pelo valor bruto, salvo se houver um direito de 

compensação. 

Os compromissos de empréstimo que permitam a utilização de um 

empréstimo dentro do prazo geralmente estabelecido pelo 

regulamento ou convenção no mercado não são reconhecidos na 

demonstração da posição financeira. 
Outras contas a receber 

Outros valores a receber resultantes do decurso normal da atividade e 

originados pela Ageas são inicialmente registados pelo justo valor e 

posteriormente avaliados pelo custo amortizado através do método de 

juro em vigor, menos as imparidades. 

Os custos adicionais suportados e as comissões de abertura de 

processos de empréstimos adquiridos na garantia de um empréstimo 

são diferidos e amortizados ao longo da vida útil do empréstimo, como 

um acerto ao rendimento. 

2.8.10. Custos de aquisição diferidos (CAD) Imparidades sobre empréstimos 

É estabelecido um risco de crédito para uma imparidade de empréstimo 

específica se houver provas objetivas de que a Ageas não irá conseguir 

cobrar todos os montantes devidos em conformidade com os termos 

contratuais. O montante da imparidade é a diferença entre o montante 

emprestado e o montante recuperável, sendo o valor atual dos fluxos de 

caixa esperados ou, em alternativa, o valor colateral menos os custos de 

venda se o empréstimo estiver garantido. 

Considerações gerais 

Os custos de atividades seguradoras que estão essencialmente 

relacionados com a produção de novos contratos, são diferidos e 

amortizados, resultando em Custos de Aquisição Diferidos (CAD). Os 

CAD incluem principalmente despesas de comissões, subscrições, 

agências e emissão de apólices. O método de amortização é baseado 

no prémio ganho esperado ou nas margens de lucro bruto estimadas. 

Os CAD são revistos periodicamente para assegurar que são 

recuperáveis com base em estimativas de lucros futuros provenientes 

dos contratos subjacentes. 

Uma imparidade “ocorrida, mas não reportada” (IBNR) sobre 

empréstimos concedidos é registada quando houver provas objetivas 

de que as perdas suportadas estão presentes em componentes da 

carteira de empréstimos, sem se ter identificado especificamente os 

empréstimos depreciados. Esta depreciação é estimada com base em 

padrões históricos de perdas em cada componente, refletindo o atual 

clima económico em que os mutuários exercem atividade e tendo em 

conta o risco de dificuldades na manutenção da dívida externa em 

alguns países estrangeiros, com base numa avaliação da situação 

política e económica. 

Amortização na proporção dos prémios antecipados 

No que se refere aos seguros de Vida e aos produtos de investimento, 

ambos sem Participações Discricionárias nos Resultados, os CAD são 

proporcionalmente amortizados face aos prémios antecipados. Os 

pressupostos relativos aos prémios antecipados são estimados na data 

de emissão das apólices e são aplicados de forma contínua durante a 

vigência dos contratos. Os desvios da experiência estimada são 

refletidos na demonstração de resultados no período em que tais desvios 

ocorrem. Para estes contratos, os CAD são geralmente amortizados pela 

vida útil total da apólice. 

As imparidades são registadas como uma diminuição no valor 

transitado dos “empréstimos bancários” e dos “empréstimos concedidos 

a Clientes”. 
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na economia da transação). Os contratos de seguro também 

podem transferir riscos financeiros. 

Amortização em linha com a margem de Lucro Bruto Estimado (EGP) 

Relativamente aos produtos de seguros de vida e de investimento, ambos 

com Participações Discricionárias nos Resultados, os CAD serão 

amortizados ao longo do período de vida útil esperado dos contratos com 

base no valor atual da margem de lucro bruta estimada ou dos lucros, 

utilizando o rendimento de investimento esperado. A margem de lucro 

bruta estimada inclui prémios antecipados e resultados de investimento 

menos benefícios e despesas administrativas, variações no nível líquido 

das reservas de prémios e dividendos esperados dos tomadores de 

seguro, conforme o caso. 

Os desvios dos resultados reais são refletidos na demonstração de 

resultados no exercício em que tais desvios ocorrem. Os CAD são alvo 

de acerto devido ao efeito de amortização dos ganhos não realizados 

(perdas) registados no capital próprio como se fossem realizados com o 

acerto relativo a ganhos não realizados (perdas) no capital próprio. 

Os contratos de investimento (com ou sem Participações Discricionárias 

nos Resultados - DPF) são os contratos que transferem um risco 

financeiro significativo. O risco financeiro é o risco de uma eventual 

variação futura de uma ou mais taxas de juro, preço dos instrumentos 

financeiros, preço das matérias-primas, taxas de câmbio, índice de 

preços ou taxas, notação de crédito ou índice de crédito ou outra 

variável especificada, desde que, no caso de uma variável não 

financeira, a variável não seja específica de uma das partes do contrato. 
Quando um contrato for classificado como contrato de seguro, continua 

a ser um contrato de seguro durante o resto da sua vida útil, mesmo que 

o risco de seguro reduza significativamente durante esse período, a 

menos que todos os direitos e obrigações se extingam ou expirem. Os 

contratos de investimento podem, no entanto, ser reclassificados como 

contratos de seguro após o seu início, se o risco de seguro se tornar 

significativo. 

Amortização em linha com os prémios adquiridos 

Para contratos de curta duração, os DAC são amortizados ao longo do 

período em que os prémios relacionados subscritos são adquiridos. Os 

futuros rendimentos provenientes de investimentos são considerados 

(a uma taxa de retorno sem risco) na avaliação da recuperabilidade 

dos CAD. 

Os contratos de seguro, resseguro e investimento com DPF são 

contabilizados de acordo com a IFRS 4. Os contratos de investimento 

que não transferem riscos significativos de seguro são contabilizados de 

acordo com a IAS 39. Amortização em linha com as receitas dos serviços prestados 

Alguns contratos de investimento sem Participações Discricionárias nos 

Resultados emitidas por entidades seguradoras envolvem tanto o 

processo de abertura de um instrumento financeiro como a prestação de 

serviços de gestão de investimentos. 

Quando claramente identificáveis, os custos relacionados com o direito 

de prestar serviços de gestão de investimentos são reconhecidos como 

um ativo e amortizados à medida que as receitas relacionadas são 

reconhecidas. O ativo intangível relacionado é testado anualmente em 

termos da sua recuperabilidade. Os encargos administrativos para gerir 

investimentos nestes contratos são reconhecidos como receita à medida 

que os serviços forem prestados. 

Seguro de vida 

Benefícios futuros de apólices 

Para os contratos de seguro Vida, os passivos de benefícios de futuras 

apólices são calculados usando um método de nível de prémio líquido 

(ou seja, valor atual dos fluxos de caixa líquidos futuros) com base em 

pressupostos atuariais, conforme determinado pela experiência histórica 

e normas do setor. 

2.8.11 Passivos decorrentes de (res)seguro e contratos de investimento 

Os passivos decorrentes de (res)seguro e contratos de investimento 

dizem respeito a: 

As apólices participantes incluem passivos adicionais que reflitam 

eventuais dividendos contratuais ou características de participação. Para 

alguns contratos designados, os passivos de benefícios de futuras 

apólices foram reavaliados para refletir as taxas de juros atuais do 

mercado. 

Contratos de seguro; 

Contratos de resseguro; 

Contratos de investimento com Participações Discricionárias nos 

Resultados (DPF); e 

Contratos de investimento sem DPF. 

▪ 

▪ 

▪ 

Os contratos de seguro e investimento não participantes são 

essencialmente contratos unit-linked nos quais a Ageas detém os 

investimentos em nome do tomador do seguro, avaliando estes últimos 

pelo justo valor. As ações de tesouraria em nome de tomadores de 

seguros são eliminadas. Os contratos unit-linked são um tipo específico 

de contratos de seguro Vida regidos pelo artigo 25.º da Diretiva 

2002/83/CE da UE. Os benefícios desses contratos estão associados a 

OICVM (“Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários”), a 

uma carteira de ações ou a um valor de referência, ou a uma combinação 

destes valores ou unidades de participação, conforme estabelecido nos 

contratos. Os passivos de contratos unit-linked são avaliados pelo valor 

unitário (ou seja, pelo justo valor do fundo no qual os contratos unit-linked 

são investidos dividido pelo número de unidades do fundo), com as 

variações no justo valor reconhecidas na demonstração de resultados. O 

justo valor nunca é inferior ao montante a pagar na entrega (se aplicável), 

descontado face ao período de notificação obrigatório, onde aplicável. 

▪ 

Classificação dos contratos 

As responsabilidades dos tomadores de seguros são classificadas com 

base nas características subjacentes do contrato de seguros e nos 

riscos específicos destes contratos: 

Os contratos de seguro são os contratos em que a Ageas aceitou um 

risco significativo de seguro de outra parte (o tomador de seguro) ao 

concordar compensar o tomador de seguro se um futuro evento incerto 

especificado (o evento segurado) afetar de forma adversa o tomador de 

seguro. O risco de seguro é significativo se, e apenas se, um evento 

segurado puder fazer com que uma seguradora pague benefícios 

adicionais significativos em qualquer cenário, excluindo cenários que não 

tenham substância comercial (ou seja, não tenham efeito percetível 
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Os contratos de investimento sem DPF são inicialmente reconhecidos 

pelo justo valor e subsequentemente avaliados ao custo amortizado e 

declarados como um passivo de depósito. 

Determinados contratos contêm garantias financeiras, que são 

igualmente valorizadas ao justo valor e incluídas no passivo relacionado 

com contratos unit-linked, com a variação no valor justo reconhecida na 

demostração de resultados. Os riscos de seguro são tidos em 

consideração com base em pressupostos atuariais. Derivados incorporados 

Os derivados incorporados não intimamente relacionados com os 

contratos de base são separados destes e avaliados pelo justo valor 

através dos resultados. Os pressupostos atuariais são revistos a cada 

exercício, sendo o impacto resultante reconhecido na demonstração de 

resultados. 

Os depósitos e levantamentos são registados diretamente na 

demonstração da posição financeira como acertos ao passivo, sem 

afetar a demonstração de resultados. 

Desagregação 

O componente de depósito de um contrato de seguro é desagregado 

quando ambas as seguintes condições se cumprem: 

Retornos mínimos garantidos 

Para contratos de seguro de Vida com retornos mínimos garantidos, a 

componente financeira é avaliada pelo custo amortizado. Foram 

estabelecidos passivos adicionais para refletir as taxas de juro de longo 

prazo esperadas. Estes passivos adicionais são calculados como a 

diferença entre o valor atual e o montante transitado dos montantes 

garantidos. 

1. A componente de depósito (incluindo quaisquer opções de 

resgate incorporadas) pode ser avaliada separadamente (ou 

seja, sem ter em conta a componente de seguros); e 

De outro modo, as políticas contabilísticas da Ageas não exigem 

o reconhecimento de todas as obrigações e direitos decorrentes 

da componente de depósito. 

2. 

Durante o período de acumulação, o passivo relativo às apólices de 

rendas é igual aos saldos acumulados dos tomadores de seguro. Após 

o período de acumulação, o passivo é igual ao valor atual dos 

pagamentos futuros esperados. As alterações nas tabelas de 

mortalidade ocorridas em anos anteriores estão totalmente refletidas 

neste passivo. 

Atualmente, a Ageas reconheceu todos os direitos e obrigações 

relacionados com os contratos de seguro emitidos de acordo com as 

suas políticas contabilísticas. Como resultado, a Ageas não 

reconheceu uma componente de depósito desagregada em relação 

aos seus contratos de seguro. 

Participações discricionárias nos resultados 

A maioria dos contratos de seguro Vida ou de investimento contém um 

benefício garantido. Alguns desses contratos também podem conter 

uma Participação Discricionária nos Resultados (DPF). Esta 

característica dá ao titular do contrato o direito de receber, como 

complemento aos benefícios garantidos, benefícios e bonificações 

adicionais: 

Seguros de Não Vida 

Participações de sinistros 

As indemnizações e as despesas de regularização dos sinistros são 

apresentadas na demonstração de resultados como incorridas. As 

indemnizações e as despesas de regularização dos sinistros por pagar 

incluem estimativas para indemnizações e provisões declaradas para 

sinistros ocorridos, mas não declarados. As estimativas relativas a 

sinistros ocorridos, mas não declarados baseiam-se na experiência, nas 

tendências atuais em matéria de participações de sinistros e no contexto 

social, económico e legal predominante. O passivo devido a sinistros do 

ramo Não Vida e despesas de regularização dos sinistros baseia-se em 

estimativas de perdas esperadas (após reembolsos, recuperações, 

salvados e sub-rogações), refletindo a decisão da direção em termos 

dos níveis de inflação previstos, os custos operacionais com 

regularização de sinistros bem como os riscos e tendências legais dos 

prémios de indemnizações compensatórias. Os passivos Não Vida para 

o segmento de acidentes de trabalho são apresentados pelo seu valor 

atual líquido. O passivo estabelecido é adequado para cobrir o custo 

final dos sinistros e das despesas de regularização dos sinistros. As 

variações resultantes são registadas na demonstração de resultados. 

▪ É provável que seja uma parte significativa dos benefícios 

contratuais totais; 

Cujo montante ou timing fica contratualmente a critério da Ageas; 

Que estão contratualmente baseados; 

A execução de uma pool especificada de contratos ou um tipo 

especificado de contrato; 

Os retornos de investimento realizados e/ou não realizados numa 

pool especificada de ativos detidos pela Ageas; 

Os resultados da Ageas, fundo ou outra entidade que emitiu o 

contrato. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Para os contratos de seguro Vida e os contratos de investimento com 

DPF, os benefícios atuais dos tomadores de seguro são acumulados 

com base no montante contratual devido baseado no rendimento líquido, 

restrições e condições de pagamento estatutários. O componente DPF 

diz respeito a uma promessa condicional relacionada com perdas e 

ganhos não realizados. Esta promessa permanece, portanto, parte das 

perdas e ganhos não realizados como incluído no capital próprio. Assim 

que a promessa se torna incondicional, o montante relacionado é 

transferido para os “Passivos decorrentes de contratos de seguro Vida”. 

A Ageas não desconta o seu passivo para participações de sinistros 

além do que possuam condições determináveis e de pagamento 

periódico. 
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Se os requisitos LAT locais de uma subsidiária forem mais rigorosos do 

que os acima indicados, as entidades locais aplicam os requisitos locais. 

Teste de adequação de responsabilidade 

A Ageas efetua um Teste de Adequação da Responsabilidade Civil (LAT) 

em cada exercício, de modo a garantir que o passivo de seguros 

declarado é adequado. Shadow Accounting (Contabilidade de cobertura) 

Em alguns negócios da Ageas, a realização de perdas e ganhos tem um 

impacto direto na valorização do passivo de seguros e dos custos de 

aquisição diferidos relacionados. 

É realizado um teste separado para: 

▪ Passivos do ramo Vida e do ramo Saúde semelhantes a produtos 

Vida, incluindo rendas provenientes de passivos do ramo Não Vida; 

Reservas para prémios (não adquiridos) provenientes de passivos 
do ramo Não Vida 

▪ 

Em alguns desses negócios, a Ageas aplica a shadow accounting às 

variações no justo valor dos investimentos disponíveis para venda e do 

ativo e passivo que afetam a avaliação do passivo de seguros. 

A shadow accounting significa que os ganhos ou perdas não realizados 

nos ativos financeiros disponíveis para venda, que são reconhecidos no 

capital próprio sem afetar a demonstração de resultados, afetam a 

avaliação dos passivos de seguro (ou custos de aquisição diferidos ou 

VOBA) da mesma forma que as perdas ou ganhos realizados. 

e do ramo Saúde não semelhantes a passivos do ramo Vida; e 

Provisões para sinistros provenientes de passivos dos ramos Não 

Vida e Saúde não semelhantes a passivos do ramo Vida. 

▪ 

Para efeitos destes testes LAT, a Ageas considera que a melhor 

valorização estimada é o valor atual de todos os fluxos de caixa 

contratuais, incluindo os fluxos de caixa relacionados, tais como 

comissões e despesas. Os limites contratuais da Solvência II são 

aplicados, mas são limitados no ramo Não Vida aos dos constantes no 

âmbito das reservas IFRS. Como parte da shadow accounting, alguns dos negócios da Ageas 

ampliam o LAT padrão com um teste LAT de cobertura. De acordo com 

o teste LAT de cobertura, o montante dos ganhos de capital não 

realizados, reconhecidos na rubrica “outros rendimentos integrais”, 

superior ao excedente resultante do LAT padrão, é reconhecido como 

um passivo de cobertura. 

No que se refere ao passivo de seguros Vida (e passivo do ramo Saúde 

semelhantes a produtos Vida, incluindo rendas resultantes do ramo Não 

Vida), o LAT também inclui os fluxos de caixa resultantes de opções e 

garantias incorporadas, bem como de rendimentos provenientes de 

investimentos. Os rendimentos provenientes de investimentos são 

determinados ao utilizar o atual rendimento contabilístico da carteira 

existente, com base no pressuposto de que os reinvestimentos após a 

maturidade dos instrumentos financeiros ocorrerão a uma taxa sem 

riscos, permitindo um ajuste de volatilidade específico da empresa 

baseado numa metodologia EIOPA. Para investimentos diretos em 

imóveis, são considerados os rendimentos reais provenientes de 

arrendamentos até ao período de renovação contratual seguinte. 

As restantes variações não realizadas no justo valor dos ativos 

financeiros disponíveis para venda (após a aplicação da shadow 

accounting), que estão sujeitas a participações discricionárias nos 

resultados, são classificadas como um componente do capital próprio 

em separado. 

Para os passivos de seguros do ramo Não Vida, o valor atual de todos 

os fluxos de caixa é determinado utilizando uma taxa de desconto sem 

riscos que permite a uma empresa o acerto de volatilidade específico 

com base na metodologia EIOPA (após o último ponto, aplica-se a 

designada extrapolação da Taxa a Prazo Final). 

Uma responsabilidade adicional de distribuição dos lucros diferida (DPL) 

é acrescida com base numa obrigação construtiva ou no valor legal ou 

contratualmente exigido a pagar sobre diferenças entre os rendimentos 

oficiais e os rendimentos IFRS, bem como as perdas ou ganhos não 

realizados registados no capital próprio. 

Qualquer défice no LAT é imediatamente reconhecido na 

demonstração de resultados, seja como imparidade CAD ou VOBA 

ou como reconhecimento de perdas. Se, num período posterior, o 

défice diminuir, a diminuição deficitária será estornada através dos 

resultados. Um défice é definido como: 

Resseguro 

O tratamento contabilístico dos contratos de resseguro depende da 

transferência ou não de riscos significativos de seguro previstos no 

contrato. 

Os contratos de resseguro que transferem riscos de seguro significativos 

são contabilizados de acordo com os contratos de seguro. 

Um valor atual líquido negativo da margem futura para contratos 
dos ramos Vida e Saúde semelhantes aos do ramo Vida, incluindo 
rendas resultantes de contratos do ramo Não Vida; e 

▪ 

A diferença positiva entre o valor atual líquido dos fluxos de caixa 

e as reservas correspondentes de acordo com as IFRS para 

contratos dos ramos Não Vida e Saúde não semelhantes aos do 

ramo Vida. 

Os contratos de resseguro que não transferem riscos de seguro 

significativos são contabilizados utilizando o método de depósito e são 

incluídos em empréstimos concedidos ou empréstimos contraídos como 

um ativo ou passivo financeiro. Tal ativo ou passivo financeiro é 

reconhecido com base na remuneração paga ou recebida deduzidos de 

eventuais prémios ou comissões explicitamente identificados a reter 

pelo ressegurado. Os montantes recebidos ou pagos ao abrigo destes 

contratos são contabilizados como depósitos utilizando o método de juro 

em vigor. 

▪ 

Os testes LAT têm em consideração o efeito do resseguro e incluem, 

para investimentos diretos em imóveis, os rendimentos de arrendamentos 

reais até ao período de renovação contratual seguinte. Os testes LAT são 

determinados no nível de entidade jurídica. 
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Para planos de benefícios definidos, os custos com pensões e os ativos 

ou passivos de pensões relacionados são estimados através do método 

da Unidade de Crédito Projetada (PUC). Ao abrigo deste método: 

Os depósitos efetuados por resseguradoras ao abrigo de resseguro 

cedidos que transferem riscos de seguro significativos iguais ao montante 

em dívida à data da demonstração da posição financeira. 

▪ Cada período de serviço dá origem a uma unidade adicional de 

direito a benefícios e cada unidade é avaliada em separado para 

constituir o passivo final; 

O custo da prestação destes benefícios é debitado na 

demonstração de resultados, de modo a repartir o custo com 

pensões ao longo dos anos de serviço dos Colaboradores; 

O passivo relativo às pensões é avaliado pelo valor atual das 

futuras saídas de receitas de caixa estimadas utilizando taxas de 

juro determinadas por referência às taxas de rendibilidade do 

mercado face a obrigações de crédito de empresas de alta 

qualidade, que tenham prazos de maturidade que se aproximem 

dos prazos do passivo relacionado. 

O passivo relacionado com a atividade de resseguro cedidos que não 

transfere riscos de seguro significativos pode ser considerado passivos 

financeiros, sendo que o passivo é contabilizado da mesma forma que 

outros passivos financeiros. 

▪ 

2.8.12 Títulos de dívida, passivos subordinados e outros empréstimos 

contraídos 

Os títulos de dívida, passivos subordinados e outros empréstimos 

contraídos são inicialmente reconhecidos pelo justo valor, incluindo os 

custos diretos de transação suportados. Posteriormente, são avaliados 

pelo custo amortizado, sendo que qualquer diferença entre os 

proventos líquidos e o valor de resgate será reconhecida na 

demonstração de resultados ao longo do período do empréstimo 

contraído através do método de juro em vigor. 

▪ 

As reavaliações, incluindo perdas e ganhos atuariais, o efeito do limite 

máximo do ativo e o retorno dos ativos do plano (excluindo o juro líquido), 

são reconhecidos imediatamente na demonstração da posição financeira 

através de “outros rendimentos integrais” no período de reporte em que 

ocorrem. As reavaliações não são reclassificadas na demonstração de 

resultados em períodos posteriores. Os juros líquidos são calculados 

aplicando a taxa de desconto ao passivo ou ativo de benefícios definidos 

líquidos. 

A dívida, que pode ser convertida num número fixo de ações da Ageas, 

é separada em dois componentes no reconhecimento inicial: 

a) Um instrumento de passivo, determinado pela avaliação do justo 

valor de um passivo semelhante (incluindo quaisquer 

características incorporadas derivadas não classificadas como 

capital próprio) que não tenha um componente de capital 

associado; e 

b) Um instrumento de capital, do qual o montante transitado 

representa a opção de converter o instrumento em ações comuns, 

determinada ao deduzir o montante transitado do passivo 

financeiro do valor do instrumento composto como um todo. 

Os custos de serviços passados são reconhecidos nos resultados antes de: 

A data de retificação ou restrição do plano; e 

A data em que Ageas reconhece os custos relacionados com a 
reestruturação. 

▪ 

▪ 

Se a Ageas resgatar os títulos de dívida, os passivos subordinados e 

outros empréstimos contraídos, serão eliminados da demonstração da 

posição financeira e a diferença entre o montante transitado do passivo 

e a remuneração paga será incluída na demonstração de resultados. 

Os ativos que suportam os passivos de pensões de uma entidade devem 

satisfazer certos critérios para serem classificados como “ativos elegíveis 

de planos de pensões”. 

Estes critérios dizem respeito ao facto de que estes ativos devem ser 

legalmente separados da Ageas ou dos seus credores. Se não for este 

o caso, os ativos serão incluídos na rubrica relevante da demonstração 

da posição financeira (tais como investimentos ou ativos fixos 

tangíveis). Se os ativos satisfizerem os critérios, estes ativos serão 

compensados pelo passivo de pensões. 

2.8.13 Benefícios dos colaboradores 

Passivos de pensões 

A Ageas gere vários planos de pensão de benefícios definidos e 

contribuições definidas ao longo de toda a sua atividade global, em 

conformidade com as condições locais ou as práticas do setor. Os 

planos de pensão são geralmente financiados através de pagamentos a 

companhias de seguros ou a planos geridos por gestores de fundos de 

investimento. O financiamento é determinado através de cálculos 

atuariais periódicos. 

Os atuários qualificados calculam o ativo e passivo de pensões pelo 

menos uma vez por ano. 

Quando o justo valor dos ativos do plano for compensado pelo valor 

atual da obrigação de um plano de benefícios definidos, o montante 

resultante poderá ser negativo (um ativo). Se for esse o caso, o ativo 

reconhecido não pode exceder o valor atual de quaisquer benefícios 

económicos disponíveis sob a forma de reembolsos do plano ou 

reduções em futuras contribuições para o plano (“limite máximo do 

ativo”). 

Os planos de benefícios que oferecem benefícios de serviço de longo 

prazo, mas que não são planos de pensão, são mensurados pelo valor 

atual através do método das unidades de crédito projetadas. Um plano de benefícios definidos é um plano de pensões que define um 

valor de benefícios de pensão que um Colaborador irá receber quando se 

reformar. Geralmente depende de um ou mais fatores, como a idade e os 

anos de serviço. 

As contribuições da Ageas para planos de pensões de contribuições 

definidas são imputadas à demonstração de resultados do ano a que 

se referem, exceto no caso de planos de contribuições definidas com 

retorno garantido, que seguem o tratamento contabilístico de um plano 

de benefícios definidos. 

Um plano de contribuições definidas é um plano de pensão ao abrigo do 

qual a Ageas paga contribuições fixas. Contudo, de acordo com a IAS 19, 

um plano de contribuições definidas com um retorno garantido é tratado 

como um plano de benefícios definidos em vez de um plano de 

contribuições definidas devido ao retorno garantido (legalmente 

determinado) incluído nesses planos. 
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Direitos dos Colaboradores 

Os direitos dos Colaboradores a licença sem vencimento e a licença por 

antiguidade são reconhecidos quando revertem para os Colaboradores. 

É constituída uma provisão para o passivo estimado devido a licenças 

sem vencimento e a licenças por antiguidade como resultado de 

serviços prestados pelos Colaboradores até à data da demonstração da 

posição financeira. 

Outros passivos pós-reforma 

Algumas das empresas da Ageas oferecem benefícios pós-reforma aos 

Colaboradores reformados, tais como empréstimos à taxa de juro 

preferencial e seguros de Saúde. O direito a estes benefícios é 

geralmente baseado no colaborador que permanece ao serviço da 

empresa até à idade da reforma e à conclusão de um período mínimo 

de serviço. Os custos esperados destes benefícios são acumulados ao 

longo do período de emprego, utilizando uma metodologia semelhante 

à utilizada nos planos de pensão de benefícios definidos. Este passivo 

é determinado com base em cálculos atuariais. 

2.8.14 Provisões e contingências 

Provisões 

As provisões são passivos que envolvem incertezas quanto ao montante 

ou data de pagamento. As provisões são reconhecidas se existir uma 

obrigação presente (legal ou construtiva) para transferir benefícios 

económicos, como fluxos de caixa, em resultado de eventos passados e 

se puder ser feita uma estimativa fiável aquando da demonstração da 

posição financeira. As provisões são estabelecidas para determinados 

contratos com garantia, ao abrigo dos quais a Ageas tem a 

responsabilidade de pagar em caso de incumprimento de pagamento. As 

provisões são estimadas com base em todos os fatores e informações 

relevantes existentes à data da demonstração da posição financeira, 

sendo normalmente descontadas à taxa sem risco. 

Opções em capital e planos de participação em capital 

As opções sobre ações e as ações restritas, tanto os planos liquidados 

com capital como os liquidados com numerário, são concedidas a 

Administradores e Colaboradores por serviços recebidos. O justo valor dos 

serviços recebidos é determinado por referência ao justo valor das opções 

sobre ações e ações restritas concedidas. As despesas das opções de 

capital e planos de participação em capital são validadas à data de 

concessão com base no justo valor das opções e ações restritas, sendo 

reconhecidas na demonstração de resultados imediatamente à data de 

concessão, se não houver período de aquisição, ou durante o período de 

aquisição das opções e ações restritas. 
Contingências 

As contingências são as incertezas face às quais um montante não possa 

ser razoavelmente estimado ou quando não seja provável que o 

pagamento seja necessário para liquidar a obrigação. 

Os planos liquidados com capital próprio são contabilizados como um 

aumento no capital próprio e são reavaliadas pelo número de ações até 

que as condições de aquisição sejam satisfeitas. 

Os planos liquidados com numerário são contabilizados como um 

aumento no passivo e são mensurados: 
2.8.15 Componentes do capital próprio 

▪ 

 

▪ 

Pelo número de ações até que as condições de aquisição sejam 

satisfeitas; e 

Pelas variações no justo valor das ações restritas. 

Custos de capital social e de emissão de ações 

Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções 

sobre ações, que não sejam numa combinação de atividades comerciais, 

são deduzidos do capital próprio líquidos de quaisquer impostos sobre os 

rendimentos relacionados. 
As despesas reavaliadas são reconhecidas na demonstração de 

resultados durante o período de aquisição dos direitos de voto. As 

despesas relacionadas com períodos atuais e passados são 

diretamente reconhecidas na demonstração de resultados. 

Ações próprias 

Quando a Empresa-mãe ou as suas subsidiárias compram capital social da 

Ageas ou obtêm direitos para adquirir o capital social desta última, a 

remuneração paga, comportando quaisquer custos de transação imputáveis, 

líquida de impostos sobre os rendimentos, será apresentada como uma 

dedução do capital próprio. 

O justo valor das opções sobre ações é determinado através de um 

modelo de fixação de preços de opções que tem em conta o seguinte: 

O preço de stock à data da concessão; 

O preço de exercício; 

A vida útil esperada da opção; 

A volatilidade esperada das ações subjacentes e dos 

dividendos sobre os mesmos; e 

A taxa de juro sem risco durante a vida esperada da opção. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Os dividendos pagos sobre ações de tesouraria detidas pelas empresas da 

Ageas são eliminados aquando da elaboração das Demonstrações 

Financeiras Consolidadas. 

▪ As ações Ageas detidas pela Ageasfinlux S.A. no contexto dos títulos de 

capital FRESH, não têm direito a dividendos ou capital. Tais ações são 

eliminadas no cálculo dos dividendos, resultado líquido e capital próprio 

líquido por ação. O preço de custo das ações é deduzido do capital 

próprio. 

Quando as opções são exercidas e se emitem novas ações, os 

proveitos recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação, são 

creditados no capital social (valor nominal) e o excedente em prémios de 

emissão. Se, para o efeito, as ações próprias tiverem sido recompradas, 

estas serão eliminadas das ações em tesouraria. 

Instrumentos financeiros compostos 

Os componentes dos instrumentos financeiros compostos (passivo e 

partes de capital) são classificados na sua respetiva área da 

demonstração da posição financeira. 
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Outros componentes patrimoniais 

Os outros elementos registados no capital próprio dizem respeito a: Assim que o ativo financeiro for reduzido até ao seu montante 

recuperável estimado, os rendimentos provenientes de juros serão 

posteriormente reconhecidos com base na taxa de juro em vigor que foi 

utilizada para descontar os fluxos de caixa futuros para efeitos de 

avaliação do montante recuperável. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Movimentos diretos no capital próprio das associadas (ver ponto 2.6); 

Moeda estrangeira (ver ponto 2.7); 

Investimentos disponíveis para venda (ver ponto 2.8.1); 

Coberturas dos fluxos de caixa (ver ponto 2.8.2); 

Participações discricionárias nos resultados (ver ponto 2.8.11); 

Perdas e ganhos atuariais em planos de benefícios definidos (ver 

ponto 2.8.13); 

Opções sobre ações e planos de ações restritos (ver ponto 2.8.13) 

e 

Dividendos, ações próprias e cancelamento de ações. 

Os dividendos são reconhecidos na demonstração de resultados quando 

são declarados. 

▪ 

Ageas atua na qualidade de locador ao abrigo de contratos de locação 

não canceláveis que possam conter opções de renovação relativamente 

a imóveis para investimento e determinados imóveis detidos para uso 

próprio. Os rendimentos provenientes de rendas e outros rendimentos 

são reconhecidos, líquidos de incentivos de locação, de forma linear, 

salvo se houver provas irrefutáveis de que os benefícios não acrescem 

uniformemente ao longo do período da locação. 

▪ 

2.8.16 Prémios brutos emitidos 

Contratos de curta duração versus de longa duração 

Um contrato de seguro de curta duração é um contrato que presta 

proteção de seguro por um período fixo de curta duração e que permite 

à seguradora cancelar o contrato ou ajustar os termos e condições do 

contrato no final de qualquer período contratual. 

2.8.18 Perdas e ganhos realizados e não realizados 

Para instrumentos financeiros classificados como disponíveis para venda, 

as perdas ou ganhos realizados em vendas e desinvestimentos 

representam a diferença entre os proveitos recebidos e o valor 

contabilístico inicial do ativo vendido, deduzidos de eventuais perdas por 

imparidade reconhecidas na demonstração de resultados, e após acerto 

face ao impacto de eventuais contabilidades de cobertura. As perdas e 

ganhos realizados em vendas são incluídos na demonstração de 

resultados na rubrica “Resultado em vendas e reavaliações”. 

Um contrato de longa duração é um contrato que geralmente não está 

sujeito a alterações unilaterais nos seus termos e condições, como um 

contrato renovável não cancelável ou garantido, e que exige o 

desempenho de várias funções e serviços (incluindo a proteção de 

seguros) por um período prolongado. Para investimentos financeiros mensurados pelo justo valor através dos 

resultados, a diferença entre o valor transitado no final do período do 

relatório atual versus o período do relatório anterior é incluída na 

demonstração de resultados em “Resultado em vendas e 

revalorizações”. 

Receita de prémios quando recebidos 

Os prémios provenientes de contratos de seguro de Vida e contratos de 

investimento de longa duração com Participações Discricionárias nos 

Resultados são reconhecidos como receita quando devidos pelo 

tomador de seguro. Os benefícios e despesas futuros estimados são 

compensados em relação a tais receitas, para reconhecer lucros ao 

longo da vida estimada das apólices. Esta correspondência é realizada 

através do estabelecimento de passivos decorrentes de contratos de 

seguro e de investimento com Participações Discricionárias nos 

Resultados, bem como pelo diferimento e posterior amortização das 

despesas iniciais, tais como custos de aquisição de apólices. 

Para derivados, a diferença entre o justo valor contabilístico (ou seja, 

excluindo a parte não realizada dos juros reconhecidos) no final do 

período do relatório atual versus o período do relatório anterior é incluída 

na demonstração de resultados em “Resultados em vendas e 

revalorizações”. 
Após desreconhecimento ou depreciação de um ativo financeiro, as 

perdas e ganhos não realizados anteriormente reconhecidos diretamente 

no capital próprio serão reciclados através da demonstração de 

resultados. Receitas de prémios quando adquiridos 

Para contratos de curta duração (principalmente no ramo Não Vida), os 

prémios são registados como subscritos aquando do início do contrato. 

Os prémios são reconhecidos na demonstração de resultados como 

adquiridos numa base pro rata ao longo do termo da cobertura da 

apólice relacionada. A reserva para prémios não adquiridos representa 

a parte dos prémios registados relacionados com os termos não 

expirados da cobertura. 

2.8.19 Receita de honorários e comissões 

Os honorários constituem uma parte integrante da taxa de juro em vigor 

Os honorários que são uma parte integrante da taxa de juros em vigor 

de um instrumento financeiro são tratados geralmente como um acerto 

para a taxa de juro em vigor. É o caso das comissões, recebidas como 

compensação por atividades como a avaliação da situação financeira 

do mutuário, a avaliação e registo de garantias, etc., e também por 

comissões recebidas pela emissão de passivos financeiros medido pelo 

custo amortizado. Ambos os tipos de comissões são diferidos e 

reconhecidos como um acerto à taxa de juro em vigor do instrumento 

financeiro subjacente, medido pelo custo amortizado. 

2.8.17 Receita de participações, dividendos e rendimentos de capitais 

Para todos os instrumentos geradores de juros (quer estejam 

classificados como detidos até à maturidade, disponíveis para venda, 

detidos pelo justo valor através dos resultados, derivados ou outros 

ativos ou passivos), os rendimentos provenientes de juros e as 

despesas com juros são reconhecidos na demonstração de resultados 

numa base de acréscimo, utilizando o método de juro em vigor baseado 

no preço de compra real, incluindo os custos de transação direta. Os 

rendimentos provenientes de juros incluem cupões adquiridos em 

instrumentos de rendimento de taxa fixa e variável e o acréscimo ou 

amortização dos custos, prémio ou desconto de transação. 
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Impostos diferidos 

Os passivos por impostos diferidos são os montantes provenientes de 

impostos sobre os rendimentos a pagar em períodos futuros com respeito 

a diferenças temporárias tributáveis. Os ativos por impostos diferidos são 

os montantes provenientes de impostos sobre os rendimentos 

recuperáveis em períodos futuros com respeito a diferenças temporárias 

dedutíveis, o montante a transitar de perdas e créditos fiscais não 

utilizados. 

Quando o instrumento financeiro é avaliado pelo justo valor através dos 

resultados, os honorários são reconhecidos como receita quando o 

instrumento é reconhecido inicialmente. 

Honorários reconhecidos à medida que os serviços são prestados 

Os honorários são geralmente reconhecidos à medida que os serviços 

forem prestados. Se for improvável que seja celebrado um acordo de 

empréstimo de títulos específico e se o compromisso de arrendamento 

não for considerado um derivado, o honorário do compromisso é 

reconhecido como receita numa base temporal proporcional ao longo do 

período do compromisso. 

O imposto diferido é disponibilizado na totalidade, usando o método de 

passivo com demonstração da posição financeira, sobre diferenças 

temporárias que surjam entre as bases fiscais do ativo e passivo, bem 

como dos respetivos montantes transitados nas Demonstrações 

Financeiras Consolidadas. 

As comissões de resseguro são reconhecidas como adquiridas, as 

participações discricionárias em resseguro são reconhecidas como 

receita após o recebimento. As taxas decretadas ou substancialmente decretadas à data da 

demonstração da posição financeira são usadas para determinar os 

impostos diferidos. 
Honorários reconhecidos na conclusão da transação subjacente 

Os honorários resultantes da negociação ou da participação na 

negociação de uma transação para um terceiro são reconhecidos 

aquando da conclusão da transação subjacente. As receitas de 

comissões são reconhecidas quando a obrigação de desempenho for 

concluída. Os honorários de sindicação de financiamento são 

reconhecidos como receita quando a sindicação tiver sido concluída. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos na medida em que 

seja provável que um futuro lucro tributável suficiente esteja disponível, 

de modo a permitir que o benefício de parte de todo o ativo por impostos 

diferidos seja utilizado. 

As obrigações fiscais diferidas são facultadas com base nas diferenças 

temporárias tributáveis resultantes de investimentos em subsidiárias, 

associadas e joint ventures, salvo se o timing do estorno da diferença 

temporária possa ser controlado e seja provável que a diferença não se 

reverta num futuro previsível. 

Honorários resultantes de contratos de investimento 

As receitas provenientes contratos de investimento, das quais o risco de 

seguro coberto não seja significativo, são compostas por comissões de 

cobertura de seguros, taxas administrativas e encargos de resgate. Os 

honorários são reconhecidos como receita à medida que os serviços 

forem prestados. As despesas incluem sinistros de mortalidade e juros 

creditados. 

Os impostos correntes e diferidos relacionados com a reavaliação pelo 

justo valor de rubricas na demonstração da posição financeira que 

sejam debitados ou creditados diretamente no capital próprio (tais como 

investimentos disponíveis para venda e coberturas de fluxos de caixa) 

também são creditados ou debitados diretamente no capital próprio, 

sendo posteriormente reconhecidos na demonstração de resultados 

juntamente com as perdas ou ganhos diferidos. 

2.8.20 Imposto sobre o rendimento 

Impostos correntes 

O imposto corrente é o valor dos impostos sobre os rendimentos a pagar 

(recuperável) relativamente ao lucro tributável (prejuízo fiscal) de um 

período. 

2.8.21 Resultados por ação 

Os resultados básicos por ação são calculados ao dividir o resultado 

líquido imputável a Acionistas ordinários pelo número médio ponderado 

de ações ordinárias em emissão durante o ano, excluindo o número 

médio de ações ordinárias compradas pela Ageas e detidas como ações 

próprias. 

O imposto sobre os rendimentos a pagar sobre os lucros é reconhecido 

como uma despesa com base na legislação fiscal em vigor em cada 

jurisdição no período em que os lucros são obtidos. Os efeitos fiscais das 

perdas resultantes do imposto sobre os rendimentos disponíveis para 

efeitos contabilísticos são reconhecidos como um ativo por impostos 

diferidos se for provável que os lucros tributáveis futuros estejam 

disponíveis, face aos quais essas perdas possam ser utilizadas. 

Para os resultados diluídos por ação, o número médio ponderado de 

ações ordinárias em emissão é ajustado para assumir a conversão de 

todas as potenciais ações ordinárias diluidoras, tais como dívida 

convertível, ações preferenciais, opções sobre ações e ações restritas 

concedidas a Colaboradores. As emissões potenciais ou contingentes de 

ações são tratadas como diluidoras caso a sua conversão em ações 

possa fazer descer os resultados líquidos por ação. 

Se uma pessoa coletiva avaliar não ser provável que a autoridade fiscal 

relevante aceite o tratamento fiscal aplicado, essa pessoa coletiva 

reflete o efeito da incerteza para cada tratamento fiscal incerto utilizando 

o montante mais provável ou o valor esperado com base numa gama de 

resultados possíveis, dependendo do método que melhor preveja a 

resolução da incerteza. 

O impacto das operações descontinuadas nos resultados básicos e 

diluídos por ação é demonstrado ao dividir o resultado líquido antes das 

operações descontinuadas pelo número médio ponderado de ações 

ordinárias em emissão durante o ano, excluindo o número médio de 

ações ordinárias compradas pela Ageas e detidas como ações próprias. 
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NOTAS GERAIS 

Aquisições e alienações 

3.1 
Aquisições em 2021 

As seguintes aquisições e alienações 

significativas foram efetuadas em 

2021 e 2020. Os detalhes de 

aquisições e alienações, se existirem, 

que ocorreram após a data da 

demonstração da posição financeira, 

são incluídos na nota 44 “Eventos 

após a data da demonstração da 

posição financeira”. 

AgeSA (anteriormente: AvivaSA) (CEU) 

A 5 de maio de 2021, a Ageas anunciou que tinha obtido todas as aprovações regulamentares e 

concluído a sua aquisição, à Aviva plc, de uma participação de 40% na AgeSA, uma companhia de 

seguros Vida e pensões turca cotada na bolsa. O valor pago em numerário ascendeu a 119 milhões de 

libras esterlinas (143 milhões de euros, incluindo custos de transação). A AgeSA é contabilizada pelo 

método de equivalência patrimonial. 

AG Insurance (Belgium) 

Em 2021, a AG Insurance aumentou a sua participação no CCN (Centre de Communication Nord, 

um projeto de requalificação multifuncional em Bruxelas) de 5 % para 50 %. Esta associada ainda é 

contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. 

3.2 
Alienações em 2021 

Tesco Underwriting Ltd. (TU) (Reino Unido) 

A 14 de outubro de 2020, a Ageas anunciou um acordo para a compra pelo Tesco Bank de uma 

participação de 50,1% da Ageas na associada Tesco Underwriting Limited. Assim, o montante 

transitado da associada foi apresentado como detido para venda nas demonstrações financeiras de 

2020. A venda foi concluída a 4 de maio de 2021 por um valor pago em numerário de 112 milhões de 

libras esterlinas. O impacto da venda nos resultados dos primeiros 6 meses de 2021 foi um lucro de 

4,2 milhões de euros. Este ganho é distribuído pelas rubricas “Rendimentos provenientes de juros, 

dividendos e outros investimentos” e “Resultado em vendas e reavaliações” da demonstração de 

resultados. 

AG Insurance (Belgium) 

Em 2021, a Transimmo foi totalmente consolidada pela AG Insurance, pelo que deixou de ser 

contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. 
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3.3 
Aquisições em 2020 

Após a transação, a IFLIC foi renomeada de Ageas Federal Life 

Insurance Company. 

Taiping Reinsurance Co. Ltd. (TPRe) (Ásia) 

A 27 de novembro de 2020, a Ageas adquiriu uma participação de 

24,99% na Taiping Reinsurance Company Limited (TPRe) ao 

subscrever a um aumento de capital de 3 mil milhões de HKD (336 

milhões de euros). A TPRe é uma subsidiária da China Taiping 

Insurance Holdings (CTIH). A participação na associada TPRe é 

contabilizada por meio do método de equivalência patrimonial. 

3.4 
Alienações em 2020 

AG Insurance (Bélgica) 

No segundo trimestre de 2020, a perda de controlo na Sicav Equities 

Euro resultou na desconsolidação desta entidade, originando um 

ganho de capital de 26 milhões de euros. 
Aquisição adicional na IFLIC (Ásia) 

A 30 de dezembro de 2020, a Ageas adquiriu uma participação adicional 

de 23% na joint venture de seguros de Vida indiana IDBI Federal Life 

Insurance Company Ltd. (IFLIC) por uma contraprestação de 5,1 mil 

milhões de INR (58 milhões de euros, incluindo despesas de transação). 

Com esta transação, Ageas aumentou a sua participação na IFLIC para 

49% e tornou-se o maior Acionista da joint venture que opera em 

conjunto com o IDBI Bank e o Federal Bank. A Ageas continua a 

responder pela associada utilizando o método de equivalência 

patrimonial. 

No terceiro trimestre de 2020, a AG Insurance vendeu o sócio SCI Frey 

Retail Fund 2 por 41 milhões de euros, realizando um ganho de capital 

de 8 milhões de euros. No último trimestre de 2020, a AG Insurance 

vendeu a sua participação na associada BG1 por um valor total de 125 

milhões de euros, realizando uma mais-valia de 32 milhões de euros. 

3.5 
Ativos e passivos de aquisições e alienações 

A tabela abaixo fornece detalhes dos ativos e passivos resultantes da aquisição ou alienação de subsidiárias e/ou investimentos em filiais e associadas à 

data da aquisição ou alienação. 

2021 

Alienações 

2020 

Alienações Aquisições Aquisições 
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Ativos e passivos de aquisições e alienações 

Caixa e equivalentes de caixa 

Investimentos financeiros 

Propriedade de investimento 34 

Investimentos em empresas associadas 

incluindo (re)pagamentos de capital 202 (171) 

Juros vencidos e outros passivos 2 

Participações minoritárias 1 

Outros (5) 

Ativos líquidos adquiridos/Ativos líquidos alienados 233 (176) 

Resultado das alienações, bruto 24 

Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos 24 

 
Caixa utilizada para aquisições/recebida de alienações: 

Total do valor de compra/proveitos resultantes de vendas (233) 200 

Menos: Caixa e equivalentes de caixa adquiridos/desinvestidos 

Caixa utilizada para aquisições/recebimentos de alienações (233) 200 

 
7 (6) 

5 

33 

 
427 (141) 

13 

7 

(27) 

447 (115) 

 
66 

66 

 

 
(447) 181 

7 (6) 

(440) 175 
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NOTAS GERAIS 

Gestão de Riscos 

4.1 
Objetivos da Gestão de Riscos 

Enquanto operadora de seguros multinacional, a Ageas cria valor através 

da gestão adequada e eficaz dos riscos de seguro, ao nível de uma 

carteira individual ou global. As operações de seguros da Ageas oferecem 

seguros Vida e Não Vida e, por conseguinte, enfrentam vários riscos que 

podem afetar o alcance dos objetivos da companhia. 

Os principais objetivos da gestão de riscos da Ageas são: 

▪ 

 

▪ 

A assunção de riscos é consistente com a estratégia e está 

dentro do apetite ao risco; 

Existem incentivos adequados para promover uma visão 

comum da nossa cultura de risco. 

Estão disponíveis informações adequadas, precisas e 

atempadas para permitir a tomada de decisões estratégicas 

apropriadas. 

Existe um governance do risco adequada e eficiente, que pode 

ser evidenciada. 

Uma estrutura de políticas ERM (Enterprise Risk 

Management), incluindo limites e padrões mínimos, sendo 

compreendida e integrada nas atividades do negócio. 

Os processos de risco são de alto calibre e eficazes, 

facilitando o reporting preciso e informativo de riscos que 

reforça o processo de tomada de decisões. 

▪ 

A Ageas apenas procura assumir riscos: 

▪ ▪ 

▪ 

dos quais sejam muito bem compreendidos. 

que possam ser adequadamente avaliados e geridos quer ao 

nível individual, quer ao nível global da carteira; 

que sejam aceitáveis (ou seja, dentro do apetite ao risco da 
Ageas); 

que tenham uma relação risco-recompensa aceitável (consciente 

do compromisso da Ageas para com os seus Stakeholders e a 

Sociedade, bem como com os valores empresarial e de cultura 

do risco). 

▪ ▪ 

 

▪ 

▪ 

1. CULTURA DO RISCO 

2. ESTRATÉGIA DE RISCOS, OBJETIVOS E APETITE PELO RISCO 

3. GOVERNANCE DO RISCO, TAXONOMIA DO RISCO, ENQUADRAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS 
EMPRESARIAIS E ENQUADRAMENTO DO MODELO 

4. RISCO NA EXECUÇÃO* 

Identificação de riscos 
- Identifica riscos atuais e emergentes 

- -Cobre a taxonomia do risco 

Apreciação e priorização de riscos 
- Probabilidade e impacto dos riscos 

- Risco inerente/residual/previsto 

Monitorização e comunicação de riscos 
Monitorização contínua 

e acompanhamento da exposição e diligências 

Resposta e controlo de riscos 
- Mitigar, evitar, aceitar ou transferir 

- Medidas para garantir o cumprimento da 
apetência pelo risco 

4A. Relatório de Riscos Principais e Riscos 
Emergentes 
4B. Processo ORSA 

5. DADOS, TI E INFRAESTRUTURAS 

Nota - Controlo Interno, Segurança da Informação e Gestão de Dados são geridos como parte do enquadramento de gestão de riscos corporativos. 

*Para além do 4A e 4B, existem outros relatórios de riscos, que estão documentados nas Políticas de Gestão de Riscos Corporativos da Ageas. 
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A cultura do risco constitui uma parte essencial da cultura empresarial geral que o Conselho de Administração, a Comissão de Gestão e a Comissão 

Executiva da Ageas visam promover e integrar. A cultura do risco da Ageas, descrita abaixo, deriva da cultura empresarial da Ageas. Os princípios da cultura 

e os componentes-chave guiam as ações e decisões e refletem a mentalidade e a atitude esperadas na empresa. 

Os elementos-chave da cultura de risco (e empresarial) desejada da Ageas encontram-se retratados abaixo. 

Agimos sempre de forma ética e com integridade CUIDAR - mostrar respeito e ajudar aqueles à 

nossa volta, mantendo-nos fiéis a quem somos 

Partilhamos a responsabilidade de manter a nossa 

cultura de consciência de risco a todos os níveis 
ATREVER - ultrapassar limites e não ter medo 

de arriscar 
Promovemos um ambiente de comunicação aberta e 

desafio eficaz, no qual os processos de tomada de 

decisão encorajam a adoção de uma ampla gama de 

pontos de vista e promovem o envolvimento 

CUMPRIR - fazer as coisas acontecerem, manter as 

promessas feitas 

Entendemos o bom (risco positivo) 

e o mau (risco negativo) que podem advir das decisões 

que tomamos 

PARTILHAR - aprender em conjunto, inspirar os 

outros e partilhar o sucesso com todos os Stakeholders 

Assumimos os nossos erros e a responsabilização 

individual, tomando decisões oportunas e reportando 

abertamente sobre os riscos que corremos 

Temos o perfil de pessoas certo e estrutura de 

incentivos, recompensa e remuneração consistente 

com a nossa cultura do risco desejada 

Para ajudar a promover a consciência do risco e incorporar os valores da cultura do risco em toda a organização, estão em vigor em todo o Grupo 

formações regulares de risco (por exemplo, abrangendo os tipos de eventos de risco que abrangem a taxonomia do risco da Ageas) e comunicações (por 

exemplo, via intranet, e-mail e outras apps de comunicação interna). 

4.2 
Enquadramento da Gestão de Riscos 

A Ageas define o risco como o desvio de resultados antecipados que 

possa ter um impacto na solvência, resultado ou liquidez da Ageas, nos 

seus objetivos comerciais e oportunidades futuras. 

Promove uma forte cultura de sensibilização dos riscos, na 

qual os gestores desempenham a sua função com consciência 

dos riscos do seu negócio, gera os riscos adequadamente e 

reparta-os de forma transparente. 

Garante a identificação e validação, avaliação e priorização, 

registo, monitorização e gestão dos riscos que afetam, ou 

podem afetar, o alcance de objetivos estratégicos e comerciais. 

Apoia o processo de tomada de decisões ao garantir que as 

informações consistentes, fiáveis e oportunas sobre riscos 

estão disponíveis para os decisores. 

Incorpora a gestão de riscos estratégicos no processo global de 

tomada de decisões. 

▪ 

A Ageas estabeleceu e implementou políticas de Gestão de Riscos 

Corporativos (“ERM”), inspirada nas regras e regulamentos de Controlo 

Interno e ERM COSO4, que englobam componentes-chave que atuam 

como alicerces do sistema de gestão de riscos. A ERM pode ser 

definida como o processo de identificar de forma sistemática e 

abrangente riscos críticos, avaliar o seu impacto e implementar 

estratégias integradas para providenciar uma garantia razoável 

relativamente ao alcance dos objetivos da companhia. As regras e 

regulamentos ERM da Ageas (descritas no diagrama acima) definem os 

seguintes objetivos de alto nível: 

▪ Define um apetite ao risco de modo assegurar que o risco de 

insolvência permanece, em todos os momentos, em níveis 

aceitáveis e assegurar que os perfis de risco são mantidos no 

âmbito do apetite ao risco 

▪ 

▪ 

▪ 

4 Committee of sponsoring organisations of the treadway commission [organização não lucrativa do sector privado destinada a melhorar a qualidade da apresentação das informações financeiras através da 
ética empresarial, de controlos internos eficazes e do governo das Sociedades]. 
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4.3 
Organização e governance da Gestão de Riscos 

Um enquadramento de governance de riscos sólido e eficaz, sustentado 

por uma cultura de risco saudável, é fundamental para a eficácia global 

dos acordos de gestão de riscos da Ageas. Em última análise, o 

Conselho de Administração é responsável pela Gestão de Riscos global. 

É assistido nas suas funções por vários órgãos de governance 

principais, descritos abaixo e explicados adicionalmente mais à frente 

nesta secção (as responsabilidades relacionadas com a gestão de riscos 

e controlo interno são explicadas nesta secção - ver nota “A.5 Declaração 

de Corporate Governance” deste Relatório e Contas para obter detalhes 

de governance relacionados com as comissões a nível do Conselho de 

Administração, Comissão Executiva e Comissão de Gestão). 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
NÍVEL 1 

COMISSÃO DE RISCO E CAPITAL CONSELHO DE AUDITORIA 

Comissão Executiva (CEO, CFO, CRO, MDA e MDE) 
Comissão de Gestão 

RAMSAY 
HEALTH CARE 
NÍVEL 2 

Função de 
Risco do 

Grupo CISO do 
Grupo 

Função atuarial do 
Grupo Validação 

Encarregado 
de Proteção 
de Dados do 
Grupo 

Compliance do 
Grupo 

Auditoria do 
Grupo 

Comissão de 
Investimento 

da Ageas 

Comissão de 
Risco da 

Ageas 
Direção 

Fórum de 
Risco da 

Ageas 

Modelo 
Controlo 

Conselho 

Comissões técnicas 
específicas de risco 

REGIONAL E 
OPCO 
NÍVEL 3 

EPD 
local 

Conformidade 
Local 

Auditoria 
Local 

Administração de 
Empresas 

Nível 1 
Assunção de Riscos 

Nível 2 
Controlo de riscos/compliance 

Nível 3 
Verificação 

* Os CISO locais possuem uma linha de relato funcional para a direção de riscos local 
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Conselho de Auditoria, Riscos e 
Gestão de Ativos-Passivos 

Rede de Gestão de Riscos (incl. 
Coordenadores de Risco Regionais, 

Diretores de Risco de Empresas 
Locais em Atividade e CISO*) 

 
Função Atuarial Local 
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 O MCB garante que os modelos usados são apropriados. O MCB é 

aconselhado pelas Comissões Técnicas Específicas de Risco, quando 

apropriado. A companhia dispõe de um Conselho de Controlo do Modelo 

dedicado que trata de assuntos específicos da Ageas SA/NV 

relacionados com modelos, focando-se na exploração de atividades e 

resseguros específicos. 

Os seguintes órgãos aconselham – em última instância, a Comissão 

Executiva e/ou o Conselho de Administração, a menos que tenham sido 

mandatados explicitamente pela Comissão Executiva e/ou pelo 

Conselho de Administração para tomarem decisões sobre tarefas 

específicas. 

Comissão de Investimento da Ageas 

O Comissão de Investimento da Ageas (AGICO) aconselha a Comissão 

Executiva e monitoriza as exposições dos ativos para assegurar que são 

geridos de acordo com a estrutura do risco e dentro dos limites 

acordados. Aconselha a gestão sobre decisões relativas a investimentos. 

A sua função inclui igualmente efetuar recomendações relacionadas com 

a atribuição de ativos estratégicos e gestão de ativos e passivos e 

pretende otimizar a estratégia de investimento global do Grupo e 

assegurar que as ações de mitigação do risco são adotadas quando 

necessário. Esta comissão está dividida na parte asiática e parte 

europeia para assegurar o foco regional relevante. 

Comissões técnicas específicas de risco 

As comissões técnicas específicas de risco, como a Comissão Técnica 

do Risco Financeiro da Ageas, a Comissão Técnica Vida da Ageas, a 

Comissão Técnica Não Vida e a Comissão Técnica do Risco Operacional 

atuam como órgãos especializados técnicos. Asseguram a consistência 

da metodologia e as abordagens de modelação em todas as empresas 

operacionais locais da Ageas. Facilitam a recolha dos requisitos de 

negócio e alinham as plataformas do Grupo Ageas que suportam as 

avaliações do risco relevante, em linha com os requisitos da companhia e 

requisitos regulamentares globais. Atuam como órgãos consultivos para o 

ARF e MCB. Comissão de Risco da Ageas (ARC) 

O Comissão de Risco da Ageas (ARC) aconselha a Comissão Executiva 

sobre todos os assuntos relacionados com o risco, garantindo que os 

riscos que afetam o alcance das metas estratégicas, operacionais e 

financeiras são prontamente identificadas, medidas, geridas, reportadas e 

monitorizadas (através dos limites de apetência pelo risco adequados) e 

que a governance e a organização de gestão de riscos adequadas estão 

implementadas e são respeitadas (conforme estipulado no contexto do 

Enquadramento de ERM). Os Chief Risk Officers e Chief Financial 

Officers do Grupo, regionais e locais das regiões são membros do ARC, 

certificam-se de que as decisões ou recomendações apresentadas 

efetuadas pelo ARC têm em consideração as visões e experiência das 

operações. As questões e metodologias mais significativas do risco são 

analisadas e decididas pela Comissão Executiva e pelo Conselho de 

Administração. O próprio ARC é aconselhado pelo Fórum de Risco da 

Ageas sobre assuntos relacionados com o enquadramento de gestão de 

riscos e pelo Conselho de Controlo do Modelo da Ageas, que assegura 

que os modelos usados são apropriados. 

Função de Risco do Grupo 

A função de Risco do Grupo - liderada pelo Chief Risk Officer (CRO) do 

Grupo - é responsável por monitorizar e reportar o perfil de risco global 

do Grupo, incluindo o perfil de risco agregado das companhias de 

seguros. Desenvolve, propõe e implementa as regras e regulamentos de 

ERM que documenta através de políticas ERM de risco atualizadas 

regularmente. Assegura a adequação da governance do modelo global 

tendo em conta as observações emitidas pela equipa independente de 

Validação do Modelo da Ageas. Coordena igualmente projetos 

relacionados com riscos significativos. O Group Risk Officer (que também 

faz parte da Rede de Sustentabilidade) acompanha o tema da 

sustentabilidade e monitoriza os desenvolvimentos - tais como os planos 

de ação da Comissão Europeia, os pareceres da EIOPA (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority - Autoridade Europeia 

dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma), as declarações 

regulamentares e as alterações na legislação - e prepara medidas 

adequadas. 

A Segurança da Informação faz parte do quadro do ERM - a Comissão 

Executiva (ExCo) é responsável, em última instância, pela política de 

segurança de informação e pela conceção, implementação e 

funcionamento correto dos controlos relacionados. A Comissão 

Executiva atribui a responsabilidade diária por esses arranjos ao Group 

Chief Information Security Officer (CISO) que reporta à Gestão de Topo 

na organização de Risco do Grupo. Os CISO do Grupo (e locais) 

desenvolvem e mantêm a estratégia e a política de segurança da 

informação, a qual suporta as regras e regulamentos de governance em 

termos de segurança da informação, e coordenam a segurança da 

informação em toda a organização. Os CISO do Grupo (e locais) 

supervisionam os programas de segurança da informação e as 

iniciativas conexas, reportando informações, pelo menos duas vezes por 

ano, sobre os riscos e o nível de maturidade relacionados com a 

segurança da informação as Comissões de Direção/Riscos, à Direção 

Executiva e ao Conselho de Administração. 

Fórum de Risco da Ageas (ARF) 

O Fórum de Risco da Ageas (ARF) aconselha a Comissão de Risco da 

Ageas sobre assuntos relacionados com o enquadramento de gestão de 

riscos corporativos. Os Risk Officers regionais e locais do Grupo são 

membros da ARF, garantindo a partilha de conhecimentos e boas 

práticas para desenvolverem e melhorarem de forma contínua as regras 

e regulamentos de ERM do Grupo. O ARF é aconselhado pelas 

Comissões Técnicas Específicas de Risco, quando apropriado. 

Conselho de Controlo do Modelo da Ageas (MCB) 

O Conselho de Controlo do Modelo da Ageas (MCB) aconselha a 

Comissão de Risco da Ageas sobre assuntos relacionados com os 

modelos e metodologia. O MCB é composto pelos Gestores do Modelo 

de Risco do Grupo, bem como por representantes regionais e locais, 

permitindo as interações adequadas com os Conselhos de Controlo do 

Modelo locais. 
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Empresas Operacionais Locais (OpCos) 

Cada OpCo é responsável por garantir que possui um enquadramento 

abrangente de gestão de riscos implementado, e por gerir os seus 

riscos dentro dos limites, políticas e diretrizes estabelecidas pelos 

Reguladores, o Grupo Ageas e o seu Conselho de Administração local. 

Função de Proteção de Dados do Grupo 

O Responsável da Proteção de Dados (DPO) tem uma função 

independente que presta apoio adequado à Gestão no que diz respeito 

à sua responsabilização para garantir a conformidade com o 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). O DPO 

monitoriza o cumprimento do RGPD, bem como de quaisquer leis e 

regulamentos relevantes em matéria de proteção de dados (incluindo as 

políticas internas da Ageas), através de estruturas e controlos de gestão 

adequados, realizando análises dos riscos de segurança, privacidade e 

proteção de dados; Os resultados destas análises são comunicados ao 

Conselho de Administração pelo menos uma vez por ano. O DPO 

encaminha assuntos problemáticos para a Autoridade de Proteção de 

Dados local (APD) quando há evidência que a entidade irá iniciar um 

tratamento de dados pessoais que poderá causar danos e/ou 

inquietação aos titulares de dados. O DPO também organiza programas 

de formação para os Colaboradores, certificando-se de que as 

responsabilizações e responsabilidades na entidade são 

compreendidas. 

Além disso, cada OpCo deve implementar o seguinte: 

▪ uma Comissão de Risco e uma Comissão de Auditoria para 

prestar assistência ao Conselho de Administração na realização 

da sua supervisão. 

uma Comissão de Gestão de Riscos, que apoia a sua equipa de 

gestão ao garantir que os principais riscos são bem 

compreendidos e que estão implementados os procedimentos 

apropriados de gestão de riscos. 

uma Comissão ALM cujo cargo inclui a monitorização dos riscos 

de mercado para garantir que são geridos de acordo com o 

enquadramento de riscos e dentro dos limites acordados e para 

tomar decisões específicas relacionadas com ALM. 

Uma Comissão de Controlo do Modelo (MCB), em coordenação 

com o MCB da Ageas. 

uma função de riscos (ou Diretor de Riscos) para apoiar o trabalho 

da Comissão de Risco e para facultar relatórios e pareceres sobre 

o risco ao CEO local, Conselho de Administração local e direção 

do Grupo. 

uma função atuarial em linha com os requisitos regulamentares da 

Solvência II; 

uma função de Compliance que aconselha o órgão administrativo 

ou de gestão sobre a conformidade com as leis, regulamentos e 

requisitos administrativos e políticas locais e do Grupo quando 

estas estabelecerem requisitos adicionais. O Compliance avalia o 

possível impacto de quaisquer alterações do ambiente legal nas 

operações da empresa e identifica qualquer risco de Compliance. 

um Chief Information Security Officer (CISO) que dá apoio à 

Administração de Topo local. 

um Encarregado da Proteção de Dados que reporta ao mais alto 

nível da direção local e é a pessoa de contacto para a APD local. 

uma função de auditoria interna que avalia a adequação e eficácia 

do sistema de controlo interno e de outros elementos do sistema 

de governance de riscos. 

▪ 

▪ 

Função atuarial do Grupo 

Uma função independente que reporta diretamente ao CRO, para facilitar 

a colaboração com o Sistema de Gestão de Riscos. O principal cargo da 

função Atuarial consiste em emitir Pareceres Atuariais sobre três temas 

fundamentais (Disposições Técnicas, Subscrições e Resseguro) e, 

adicionalmente, coordena o cálculo das disposições técnicas e assegura 

um nível de coerência por todo o Grupo. 

▪ 

▪ 

▪ 

Função de Compliance do Grupo 

Uma função de controlo independente na Ageas que visa garantir 

razoavelmente que a companhia e os seus Colaboradores cumprem as 

leis, regulamentos, regras internas e padrões éticos. 

▪ 

Função de Auditor Interno do Grupo 

A função de auditoria interna contribui para a concretização dos 

objetivos da Ageas, garantindo uma verificação profissional e 

independente da eficácia dos processos de governance, gestão de 

riscos e de controlo. Se e quando apropriado, o Auditor formula 

recomendações para otimizar esses processos. 

▪ 

▪ 

▪ 
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4.3.1 Três Linhas de Defesa 

A Ageas implementou um modelo de três linhas de defesa - as três linhas partilham o objetivo final de ajudar a organização a alcançar os seus objetivos 
enquanto gere eficazmente os riscos. 

PRIMEIRA LINHA DE DEFESA SEGUNDA LINHA DE DEFESA 
(Linha de Negócio) (Gestão de Riscos, Compliance, EPD, CISO e Funções Atuariais) 

Implementa o modelo de gestão de riscos da companhia 

Incorpora uma adequada cultura do risco 

Identifica, possui, mede e gere riscos na empresa, garantindo que a 
Ageas não sofre devido a eventos inesperados 
 

Implementa políticas e controlos de gestão dos riscos(em linha 
com os requisitos do Grupo e apetite ao risco) e garantir que estes 
estão a operar de forma eficaz diariamente 

 

Identifica e implementa ações para gerenciar riscos existentes e 
emergentes 

Reporta sobre gestão de riscos, incluindo analisar se os principais 
objetivos da empresa são suscetíveis de serem alcançados 

Demonstra ao Conselho de Administração e ao Regulador que os 
controlos de riscos são adequados e eficazes 

Operação em linha com os regulamentos 

Aconselha a Direção de Topo e do Conselho de Administração na 
definição ao mais alto nível estratégias de apetite ao risco 

Estabelece e mantém o enquadramento da gestão de riscos 
corporativos 

Facilita, avalia e monitoriza a operação eficaz do sistema de 
gestão de riscos 

Oferece educação e formação de riscos  

Atua como um consultor de risco independente 

Supervisiona e desafia os principais riscos e a forma como estes 
são medidos e geridos 

Monitoriza a adesão com apetência pelo risco e políticas de 
riscos 
Supervisiona a utilização efetiva processos e controlos de riscos 

Monitoriza a compliance com os regulamentos e informa as 
empresas sobre os requisitos 

TERCEIRA LINHA DE DEFESA 
(Auditoria Interna) 

Providencia um nível razoável de garantia independente à Administração de Topo e ao Conselho de Administração sobre adequação e 
eficiência de governance, gestão de riscos e controlos 
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4.4 
Objetivos da Gestão do Capital 

Risco de Subscrição do ramo Não Vida relativamente às principais 

entidades envolvidas no negócio Não Vida. A Ageas complementa o 

Pilar I PIM com a sua visão interna própria para avaliar os seus 

Requisitos de Capital de Solvabilidade (designado por SCRageas), ao 

abrigo do Pilar 2. Para além do Modelo Interno Parcial Não Vida, os 

SCRageas melhoram a Fórmula Padrão com os seguintes elementos: 

O capital é um recurso escasso e estratégico, que exige uma 

abordagem de gestão claramente definida, rigorosa e disciplinada, de 

modo a garantir uma implementação eficiente e eficaz. A abordagem de 

Gestão de Capital que a Ageas segue visa equilibrar as necessidades e 

os requisitos de todos os stakeholders, incluindo acionistas, 

investidores de dívida, reguladores, agências de rating e clientes. 

▪ 

▪ 

Revisão do risco de spread; 

Inclusão de spread fundamental para exposições à divida 

soberania da UE (e equivalente); 

Exclusão de spread não fundamental noutras dívidas; 

Modelo interno no cálculo do Risco Imobilário; 

Exclusão de medidas de transição. 

▪ 

▪ 

▪ 

Os principais objetivos da gestão de capital na Ageas são: 

▪ otimizar a estrutura, composição e alocação de capital dentro da 

Ageas; 

garantir a criação de valor através do financiamento de crescimento 

rentável, bem como proteger a viabilidade e rentabilidade da 

empresa; 

garantir níveis ótimos de dividendos, tanto para o Grupo como para 

as suas subsidiárias. 

Este SCRageas é depois comparado com os fundos próprios qualificados 

para determinar a adequação do capital global do Grupo, fornecendo o 

rácio da Solvência IIageas . 

▪ 

▪ 

Para mais informações sobre a Solvência II, consulte também a nota 5 

“Supervisão e solvência regulamentares”. 

4.4.1 Enquadramento da Gestão do Capital 
A adequação do capital global é verificada ao nível do Grupo, 

trimestral e anualmente: 
Os objetivos da Ageas relativos à gestão do capital devem ser 

alcançados aderindo a processos claramente definidos. Estes são 

regidos por políticas e procedimentos claramente definidos para garantir 

as práticas de gestão do capital por todo o Grupo e as OpCo são 

compreendidas, documentadas e monitorizadas (com medidas 

corretivas, se necessário). 

▪ Através de um relatório trimestral de Solvência e Capital, o 

Conselho de Administração da Ageas garante que a adequação de 

capital continua a ser cumprida de forma contínua; 

O Conselho de Administração da Ageas também avalia e orienta 

proativamente a adequação de capital do Grupo numa base 

multianual, tendo em consideração a estratégia e o negócio 

previsto, assim como os pressupostos do risco. Isto é efetuado 

através de um processo designado Avaliação Interna de Risco e 

Solvabilidade, que está incorporado nos processos plurianuais de 

orçamentação e planeamento da Ageas. 

▪ 

O Enquadramento da Gestão do Capital da Ageas define regras e 

princípios relativamente ao seguinte: 

▪ Planeamento de capital, ou seja, a definição do nível de capital 

que o Grupo deseja manter, que depende: 

- De requisitos legais e alterações previstas; 

- De requisitos regulamentares e alterações previstas; 

- De ambições de crescimento e futuros compromissos de capital; 

- Da Política de Apetite pelo Risco. 

▪ Alocação de capital, ou seja, a determinação do uso de 

capital que a Ageas prevê, que depende: 

- Da otimização da recompensa de riscos; 

- Da Política de Dividendos (e futuro aumento de capital); 

▪ Estruturação de capital, ou seja, a manutenção de um equilíbrio 

eficiente entre capital e dívida; 

▪ Governance da Gestão do Capital, ou seja, definir claramente 

cargos e responsabilidades de pessoas e de órgãos de decisão 

envolvidos nos Processos de Gestão do Capital. 

4.5.2 Enquadramento do Apetite ao Risco 

O Enquadramento do Apetite ao Risco é composto por critérios que são 

utilizados para formular a vontade da direção de aceitar riscos numa 

área específica. O Enquadramento do Apetência pelo Risco da Ageas 

aplica-se a todas as OpCos da Ageas definidas como entidades das 

quais a Ageas, direta ou indiretamente, é acionista e detém controlo 

operacional e, quando possível, a associadas definidas como entidades 

das quais a Ageas, direta ou indiretamente, é acionista, mas não detém 

controlo operacional. 

 

 

Os principais objetivos do enquadramento do apetite ao risco servem 
para garantir que: 

A exposição a vários riscos-chave de cada OpCo e do Grupo como 

um todo encontra-se dentro de níveis conhecidos, aceitáveis e 

controlados; 

Os critérios do Apetite ao Risco são claramente definidos, de 

modo que as exposições e atividades atuais possam ser 

comparadas com os critérios acordados ao nível do Conselho de 

Administração, permitindo a monitorização e confirmação positiva 

de que os riscos são controlados e que o Conselho de 

Administração consegue e pretende aceitar estas exposições; 

Os limites dos riscos estão associados à capacidade real de 

assunção de riscos de uma OpCo ou Grupo de uma forma 

transparente e direto. 

▪ 

▪ 

4.5 
Avaliação da Solvência e do Capital 

4.5.1 Medição da adequação do capital 

▪ 

De acordo com a Solvência II, a Ageas utiliza um Modelo Interno 

Parcial (PIM - Partial Internal Model) para avaliar os seus Requisitos de 

Capital de Solvabilidade, ao abrigo do Pilar 1. O PIM combina a 

Fórmula Padrão da Solvência II com o Modelo Interno do 
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Devido à sua importância para a continuidade do funcionamento da 

Ageas e a sua capacidade de aderir aos seus compromissos com os 

seus stakeholders, são definidos os seguintes critérios: 

▪ Ganhos 

O desvio face aos rendimentos IFRS orçamentados do final do 

exercício devido a um evento de perdas financeiras combinadas 

de 1/10 limitado a 100%. 

Com o seguinte mecanismo de aviso prévio: O desvio face aos 

rendimentos IFRS previstos do final do exercício (ou resultados 

IFRS orçamentados se a previsão fosse inferior ao orçamento) 

devido a um evento de perdas financeiras combinadas de 1/10 

limitado a 100%. 

- 

- 

▪ Solvência 

- O Consumo de Risco (CR, sendo o nível de capital buffer 

consumido pelo perfil de risco atual, consistente com uma 

perda de 1 a cada 30 anos) permanece abaixo do orçamento 

de Apetite ao Risco (AR), fixado em 40% dos Fundos Próprios, 

líquido de dividendos esperados. 

- O Consumo de Capital (CC) permanece inferior ao Capital 

Alvo (CA), fixado a 175% de SCRageas. 

▪ Liquidez 

- O rácio de liquidez base é de, pelo menos, 100%. 

- O rácio de liquidez em condições de stress é de, pelo menos, 
100%. 

4.6 
Taxonomia do risco 

De modo a assegurar uma abordagem consistente e abrangente à identificação de riscos, a Ageas definiu uma taxonomia do risco que engloba os riscos 

principais que podem afetar o Grupo. A taxonomia do risco (abaixo) está em linha com as categorias de risco da Solvência II, o que facilita o alinhamento 

de relatórios internos externos. 

Risco de mercado 

Risco de incumprimento 

Risco de liquidez 

(ativos e passivos) 

Risco de ativos 
intangíveis 

Risco do ramo Vida 

Risco do ramo Não 

Vida 

Risco Saúde 

Práticas laborais e de segurança 
no trabalho 

Execução, entrega e gestão de 
processos 

Tecnologia 

Fraude interna Fraude externa 

Danos em ativos físicos (incl. 
segurança física) 

Clientes, produtos, empresa e 
práticas jurídicas 

Conduta 

Compliance regulamentar de 
terceiros 

Relato estatutário, divulgação e 
impostos 

Continuidade empresarial, 
gestão de crise e resiliência 

operacional 

Gestão de dados 

Segurança da Informação 
(incl. ciber) 

Modelo 

Risco estratégico 

Risco de mudança 

Risco da indústria 

Risco sistémico 

Risco de 
sustentabilidade 
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Interno 

NOTAS GERAIS 

 O risco no ciclo de execução (descrito no esquema do enquadramento 

ERM - secção 4.1) e a taxonomia do Risco são fundamentais para os 

nossos processos de Key Risk Reporting (KRR) e Emerging Risk 

Reporting) (ERR). Apesar do aumento observado durante os três primeiros trimestres de 

2021, as taxas de juro permanecem a níveis historicamente 

baixos/negativos dado que, entre outros aspetos, estão a sofrer os 

efeitos da pressão negativa induzida pela situação da Covid-19 e pelas 

políticas monetárias relacionadas, o que provoca uma maior 

destabilização dos equilíbrios em que o modelo de negócios dos 

Seguros de Vida se baseia. 

4.6.1 Key Risk Reporting 

Riscos (KRR) O KRR consiste numa abordagem sistemática para identificar e mitigar 

os principais riscos (existentes) que podem por em causa a 

concretização dos objetivos estratégicos e comerciais da Ageas. O 

processo considera todos os tipos de riscos na nossa taxonomia de risco 

para identificar os principais riscos, analisa as causas dos mesmos e 

implementa estratégias apropriadas de resposta aos mesmos. Durante 

este processo, os riscos identificados são avaliados e geridos usando a 

metodologia de classificação da Ageas. 

A probabilidade e os critérios (financeiros e não financeiros) definem o 

nível de preocupação, que suportam as possíveis ações de mitigação. 

Cada região (conjunto de OpCos e/ou Joint Ventures com supervisão 

regional comum) e/ou OpCo reavalia os principais riscos, numa base 

trimestral, sendo que os riscos mais significativos são igualmente 

monitorizados e comunicados ao nível do Grupo. Os principais resultados 

do processo são documentados num Relatório trimestral de Principais 

Riscos do Grupo. 

 

Estas incertezas económicas dão origem ao risco de potenciais perdas 

resultantes de variações do spread, correções do mercado de ações, 

incumprimento das contrapartes e desvalorizações da carteira de 

investimentos, bem como ao potencial não pagamento da dívida de 

mediadores e Clientes. 
A Ageas implementou medidas para mitigar a exposição a este risco. 

 

Risco de subida da Inflação 

As principais economias estão atualmente a enfrentar taxas de inflação 

muito acima das metas do Banco Central. O debate mantém-se em 

aberto sobre se esta subida é transitória por ter sido desencadeada 

por problemas na cadeia de abastecimento aquando da reabertura da 

economia global, ou se terá um efeito mais a longo prazo. 

Os riscos mais relevantes que a Ageas enfrentou durante 2021 são: 

▪ Movimentos de mercado voláteis/desfavoráveis (incluindo impactos 

devido à pandemia de Covid-19). 

▪ Risco de taxas de juro: prolongamento de taxas de juro baixas/ 

ou subida das taxas de juro, em combinadas com resgates em 

massa. 

▪ Risco de Subida da Inflação. 

▪ Risco de Segurança da Informação (incluindo proteção cibernética e 
de dados). 

O aumento geral da inflação é, em parte, uma consequência da 

recuperação económica observada ultimamente, a qual tem de se 

adaptar aos estrangulamentos (provavelmente temporários) nos 

processos de produção e transporte durante os períodos de 

confinamento. Paralelamente, outros fatores estão claramente a 

desempenhar um papel neste fenómeno, como a crise dos preços da 

energia – enquanto no passado os preços da energia desciam 

relativamente ao mesmo ritmo que subiam, fatores como o Acordo de 

Paris, o Pacto Ecológico Europeu, a tensão Geopolítica (p. ex., Ucrânia-

Rússia, EUA, etc.), políticas energéticas divergentes adotadas por 

estados diferentes, entre outros, poderiam implicar que os preços dos 

combustíveis fósseis permanecessem elevados e possivelmente 

continuassem a subir. 

Movimentos de mercado voláteis/desfavoráveis (incluindo impactos 

devido à pandemia de Covid-19). 

A pandemia de COVID-19 e na incerteza no caminho para a sua 

recuperação (incluindo a trajetória da inflação e as questões 

relacionadas com a cadeia de abastecimento) aumentaram 

volatilidade e os movimentos desfavoráveis do mercado. 

Na sequência das intervenções sem precedentes e massivas por parte 

dos Bancos Centrais e Governos para ajudar a estabilizar algumas das 

consequências económicas e financeiras desencadeadas pela 

pandemia, as medidas de apoio estão a começar a ser 

progressivamente reduzidas. As consequências do aumento dos défices 

e das dívidas são extremamente difíceis de antecipar e medir. 

Um aumento súbito da inflação (resultante da recuperação económica 

pós-Covid) não imediatamente seguido de um aumento das taxas de 

juro nominais (causando a diminuição das taxas de juro reais) é 

considerado um risco adicional para as seguradoras. Foi realizado um 

teste de esforço para a Avaliação Interna de Risco e Solvência 

(ORSA) de 2021. 

Segurança da Informação (incluindo proteção cibernética e de dados) 

Dado que o foco global continua a ser a pandemia, os cibercriminosos 

continuam os seus esforços para tirar partido da situação. Devido à 

situação da COVID-19, a maioria dos Colaboradores das nossas 

empresas operacionais e joint ventures continuam no regime de 

teletrabalho, tornando-se mais vulnerável ao risco de segurança da 

informação (incluindo ao risco cibernético). Embora as 

atividades/ameaças de cibercrime se tenham acentuado, não foi 

reportado nenhum ataque cibernético de relevo bem-sucedido nas 

entidades da Ageas - a educação, vigilância e sensibilização de todos os 

Colaboradores é fundamental para combater as ameaças cibernéticas, 

pelo que naturalmente se despende tempo e esforço significativos para 

garantir que os Colaboradores estão cientes das abordagens mais 

recentes que os agentes maliciosos poderão utilizar. 

A evolução da COVID-19 e os seus impactos foram monitorizados e 

avaliados de perto ao longo de 2021, tendo as entidades da Ageas 

demonstrado resiliência financeira e operacional perante as 

circunstâncias inquietantes causadas pela pandemia. 
Risco de taxas de juro: prolongamento de taxas de juro baixas/súbita 

subida das taxas de juro, em combinação com prescrições em massa. 

Nas economias avançadas, os bancos centrais poderão manter as taxas 

de juro baixas à medida que os governos lutam para gerir o agravamento 

do seu endividamento. É provável que alguns tolerem uma inflação mais 

elevada no futuro para alcançar este objetivo. O maior risco é um 

aumento súbito da inflação sem um aumento das taxas de juro nominais 

(causando a diminuição das taxas de juro reais). 
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de atuação mais apropriado. As regiões/OpCos compilam anualmente 

relatórios locais de riscos emergentes, cujos dados são introduzidos num 

Relatório de Riscos Emergentes do Grupo, sendo este posteriormente 

apresentado aos órgãos de gestão de riscos, inclusive ao Conselho de 

Administração. 

As diligências e evoluções dos riscos emergentes são posteriormente 

acompanhadas trimestralmente no Relatório de Principais Riscos do 

Grupo. 

Os riscos de segurança cibernética são mitigados através da 

implementação e integração da Estrutura de Segurança da Informação do 

Grupo, que faz parte da estrutura mais vasta de Gestão de Riscos 

Corporativos. Além disso, foi criada uma Comunidade de Segurança da 

Informação do Grupo, a qual é presidida pelo Chief Information Security 

Officer (CISO) do Grupo. Esta Comunidade funciona como uma 

plataforma para a troca de informações e boas práticas relativamente à 

Segurança da Informação nas empresas operacionais do Grupo Ageas, 

bem como para a identificação de sinergias e iniciativas comuns 

relativamente à Segurança da Informação. 
Os Riscos Emergentes principais (com alta proximidade e grande 

impacto) para a Ageas no final de 2021 são: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Cibercrime 

Futuro do trabalho 

Sustentabilidade social e formas éticas de fazer negócio 

Sustentabilidade ambiental (alterações climáticas/condições, 

climáticas extremas) 

Foi criado um Centro Operacional de Segurança para facilitar uma visão 

geral ininterrupta 24/7 das infraestruturas críticas da Ageas, permitindo 

que as equipas de segurança respondam imediatamente a quaisquer 

ameaças de segurança identificadas – incluindo ataques cibernéticos – 

que possam ter um impacto crítico no negócio da Ageas. Foram ainda 

implementados programas de formação específicos do Grupo Ageas 

sobre segurança de dados e da informação (para além de iniciativas 

contínuas de sensibilização e educação) para reforçar a resiliência 

operacional da Ageas. 

É realizada uma avaliação anual da segurança da informação com base 

no Controlo e Avaliação do Estado de Segurança (Security 

HealthCheck) efetuado pela organização Information Security Forum 

(ISF SHC)5. O resultado mundial do ramo dos seguros é usado como 

valor de referência. Os resultados desta avaliação são analisados e 

confirmados por uma entidade externa independente. Cada entidade 

local da Ageas aprova e define medidas locais com base nos resultados 

desta avaliação anual. O progresso destas medidas é monitorizado pela 

Comunidade de Segurança da Informação. 

Note-se que alguns destes riscos emergentes também são reportados 

como riscos principais - os impactos (atualmente) existentes destes 

riscos são geridos através do processo de KRR, ao passo que os 

impactos previstos de riscos emergentes/futuros são acompanhados 

através do processo de relato de riscos emergentes. 

Cibercrime (categoria da metodologia PESTLE – Fatores tecnológicos) 

Devido à crescente utilização da tecnologia (Internet das Coisas, 

wearables, digitalização, cloud computing, etc.) e pelo facto de os 

dados serem cada vez mais valiosos, os dados privados e corporativos 

estão sujeitos a mais ataques cibernéticos. O COVID 19 fez com que 

trabalhadores em todo o mundo passassem a trabalhar remotamente a 

partir de casa ou de outros locais, com grande dependência de 

sistemas informáticos, dispositivos móveis e da Internet para trabalhar. 

Existem provas de que os agentes maliciosos estão a tirar partido 

destas vulnerabilidades para proveito próprio à medida que o 

cibercrime está em ascensão. O “risco cibernético silencioso” é uma 

área que requer um foco específico - inclui as potenciais perdas 

relacionadas com o espaço cibernético decorrentes de apólices 

tradicionais do ramo Não Vida, as quais, pela sua natureza, não foram 

concebidas para cobrir o risco cibernético. 

4.6.2 Relatório de Riscos Emergentes (incluindo riscos de sustentabilidade) 

A Ageas também implementou um Processo de Riscos Emergentes. 

Trata-se de um exercício de identificação de riscos para determinar 

possíveis ameaças/riscos decorrentes de tendências/oportunidades 

emergentes para o negócio que, pela sua natureza, são incertos e 

difíceis de quantificar. 

Todos os anos é realizado o processo estratégico Horizon Scan, liderado 

pelo Departamento de Estratégia do Grupo, com os Stakeholders de 

todas as entidades do Grupo que compõem o grupo de trabalho 

Think2030, um grupo estrategicamente focado em perspetivas São tidas 

em consideração todas as tendências emergentes, identificadas e 

pontuadas com base em inteligência artificial (IA), bem como na opinião 

dos Colaboradores da Ageas. Todos estes componentes contribuem 

para desenvolver o radar Horizon Scan, de modo a definir o foco e as 

prioridades no relatório Horizon Scan. O relatório Horizon Scan, os 

radares e relatórios de riscos emergentes Regionais/OpCo, juntamente 

com inúmeras fontes externas (relatórios do sector dos seguros, fóruns, 

relatórios de pares, entre outros), disponibilizam informações importantes 

para o Emerging Risk Reporting Process. 

Até à data, o impacto real na atividade tem sido mínimo, verificando-se 

que a comunicação deste risco reflete a existência de provas em todo o 

sector de que as atividades maliciosas estão a aumentar, assim como a 

importância de rever e otimizar regularmente os controlos perante um 

panorama de ameaças em constante mudança. Por exemplo, o sector e 

a atividade constataram o continuado aumento do número de fraudes de 

phishing, do envio de mensagens fraudulentas concebidas para enganar 

uma vítima humana, de modo a esta revele informações confidenciais ao 

atacante, ou instalar software malicioso no sistema informático da vítima. 

Os riscos emergentes relevantes para a atividade são categorizados 

através da metodologia PESTLE (Political, Economic, Social, 

Technological, Legal, Environmental) [fatores Políticos, Económicos, 

Sociais, Tecnológicos, Jurídicos e Ambientais], sendo avaliados e geridos 

através da metodologia de classificação de riscos emergentes da Ageas 

caso se utilizem critérios de proximidade e impacto para orientar o modo 

Consulte as medidas abrangidas no KRR “Segurança da Informação 

(incluindo proteção cibernética e de dados)”. 

5 A avaliação de segurança ISF SHC está disponível nos formatos Princípios de Boas Práticas da ISF [SoGP - Standard of 

Good Practice] e/ou ISO 27k. Os resultados globais do Grupo Ageas são reportados no formato ISF SoGP, que é composto 

por 17 capítulos face aos quais a avaliação é realizada. 
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NOTAS GERAIS 

A utilização ética da IA e da IA Explicável são assuntos que estão a ser 

prioridade no Grupo de Trabalho de Gestão de Dados e Governance. A 

IA ética e interpretável /explicável está a ser explorada no que diz 

respeito aos preços, aspeto em que as necessidades exatas dos 

profissionais estão a ser avaliadas. No que diz respeito à 

Sustentabilidade, são reportados no presente relatório os esforços 

focados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, em especial, 

no elemento Social de ESG, seguros responsáveis, investimentos 

responsáveis e operações responsáveis. Com o lançamento de um novo 

ciclo estratégico de 3 anos (“Impact24”), deu-se início aos trabalhos em 

Inovação de Produtos para alcançar a meta de 25% de PBE (Prémios 

Brutos Emitidos) provenientes de produtos, estimulando os nossos 

Clientes na transição para um mundo mais sustentável até 2024, para 

além do compromisso de rever 100% dos produtos quanto à 

transparência até 2024. 

Futuro do Trabalho (categoria da metodologia PESTLE - Fatores sociais) 

A crescente adoção da IA no local de trabalho, a expansão da mão de 

obra (stakeholders internos e externos, como consultores, prestadores de 

serviços, etc.), trabalho remoto, formas de trabalho flexíveis, 

sustentabilidade, dependência da tecnologia, atração e retenção de 

talentos, desemprego, mudanças sociais, entre outros, são fatores que 

estão a moldar o futuro do trabalho. 
O COVID-19 acelerou o ritmo a que as empresas estão a responder e a 

repensar o que é que o futuro do trabalho deveria implicar para a sua 

organização. Tal contribui para um mercado cada vez mais competitivo 

em termos de atração e retenção de talentos. Fatores como a 

sustentabilidade e o aumento do trabalho remoto poderão adicionalmente 

resultar na redução das dimensões das empresas ou na mudança de 

escritório (potencial impacto na carteira de imóveis). A longo prazo, é 

provável que as pessoas trabalhem cada vez mais com máquinas e 

robótica – os aspetos sociais do local de trabalho poder-se-ão deteriorar 

ainda mais, levando a problemas de saúde mental, afetando o bem-estar 

geral, as interações e experiências humanas. 

Sustentabilidade ambiental (alterações climáticas/condições 

climáticas extremas) (categoria da metodologia PESTLE – Fatores 

ambientais) 

As atividades humanas mudam o clima da Terra e atualmente estão a 

impulsionar as alterações climáticas através do aquecimento global. 

As condições climáticas extremas incluem condições climáticas 

inesperadas, invulgares, imprevisíveis, adversas ou fora de época. Os 

eventos extremos são frequentemente baseados no histórico 

meteorológico registado de um determinado local e definidos como 

compreendidos nos dez por cento mais invulgares. 

Tendo em conta o foco no envolvimento dos stakeholders, a Ageas 

estabeleceu projetos e ações para definir coletivamente o que o futuro do 

trabalho poderá implicar. Os projetos relativos ao futuro do trabalho, às 

novas formas de trabalhar, aos locais de trabalho digitais e à automação 

inteligente representam as ações-chave em curso nesta área. 

A capacidade que o sector dos seguros global tem de gerir os riscos da 

Sociedade está a ser ameaçada pelas alterações climáticas: os eventos 

climáticos extremos cada vez mais frequentes estão a aumentar as 

perdas não cobertas por seguro e a fazer com que certos ativos não 

sejam passíveis de seguro. Prevê-se que ocorram mais catástrofes 

naturais que poderão afetar, por exemplo, as linhas de negócio de 

Incêndio e Multirriscos Habitação, mas também a rentabilidade do 

sector, fazendo com que os custos relacionados com desastres se 

tornem insustentáveis. 

Além disso, dado que os efeitos físicos das alterações climáticas estão 

a contribuir para eventos climáticos globais mais frequentes e extremos, 

esta situação, por sua vez, terá um impacto direto nos (res)seguro, nos 

quais é provável que as resseguradoras alterem o seu apetite ao risco. 

Sustentabilidade social e formas éticas de fazer negócio (categoria 

da metodologia PESTLE – Fatores sociais) 

A sustentabilidade social é identificar e gerir os impactos das empresas 

nas pessoas (dos Colaboradores e Clientes às comunidades). 

A Sociedade está cada vez mais preocupada com questões ambientais e 

sociais, optando mais pelo consumo consciente do que ostensivo. 

Manter uma forma ética transparente e forte de fazer negócio, apoiada 

por produtos, serviços, iniciativas e ações sociais/ambientais, está a 

tornar-se mais vital do que nunca para apoiar a viabilidade e o sucesso 

dos negócios a longo prazo. 

Como parte do ciclo estratégico de 3 anos da Ageas, o “Impact24”, a 

companhia irá adotar uma abordagem responsável e de longo prazo à 

forma como investe, contribuindo para soluções destinadas a cidades 

sustentáveis, economias locais e alterações climáticas. A Ageas 

também está empenhada na redução das emissões de GEE (gases com 

efeito de estufa), tendo definido ações para reduzir o seu impacto 

ambiental nesta área de impacto estratégico. A Ageas também realizou 

um programa de cenário como parte do exercício ORSA 2021 – a 

abordagem e as ações resultantes encontram-se mais detalhadas 

abaixo nesta secção. 

Caso a companhia não demonstre uma forma ética de fazer negócio num 

mundo cada vez mais complexo (avanços tecnológicos, big data, IA, 

sustentabilidade global/ESG, cadeias de abastecimento, pandemias, 

vírus, cibercrime, entre outros), a sua viabilidade a longo prazo pode ser 

significativamente afetada do ponto de vista regulamentar, reputacional e 

de retenção de Clientes. 
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O Radar de Riscos Emergentes do Grupo abaixo reflete os riscos emergentes mais relevantes para as atividades comerciais, os quais foram 

identificados como parte do Processo de Riscos Emergentes de 2021: 

Impacto Político Económico Redes 
sociais 

Tecnologias Jurídico Estímulos 
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NOTAS GERAIS 

(2050) em relação aos níveis pré-industriais. A natureza mais 

compacta da redução das emissões resulta numa significativa 

perturbação macroeconómica a curto prazo. Este aspeto afeta toda 

a economia, mas encontra-se especialmente concentrado nos 

sectores com maior intensidade de carbono. 

Destaque: Avaliação de Riscos de Alterações Climáticas 

Com a sua nova estratégia Impact24, a Ageas coloca a sustentabilidade 

e o planeamento a longo prazo no centro da tomada de decisões do 

Grupo, de modo a causar um impacto positivo e duradouro para todos os 

stakeholders. Na nova estratégia, a Ageas irá reforçar a sua abordagem 

a longo prazo, através de investimentos, bem como na redução do seu 

impacto ambiental para se tornar neutra em emissões de GEE nas suas 

próprias operações. Embora a Administração esteja convencida de que 

estes passos são críticos para ajudar a enfrentar os desafios das 

alterações climáticas, a Ageas esforça-se por garantir uma gestão 

eficiente dos potenciais impactos a médio e longo prazo das diferentes 

evoluções das alterações climáticas, bem como das implicações para a 

atividade e operações de seguros. 

O cenário sem Medidas Adicionais. Neste cenário, não são 

introduzidas novas políticas climáticas para além daquelas já 

implementadas antes de 2021. O Banco calibrou esse cenário com 

base nos riscos físicos que se poderão eventualmente materializar 

no período de 2050 a 2080 se não forem tomadas mais medidas 

em termos de políticas. A inexistência de políticas de transição leva 

a uma crescente concentração de emissões de gases com efeito 

de estufa na atmosfera e, como resultado, os níveis globais de 

temperatura continuam a aumentar, atingindo os 3,3 °C em relação 

aos níveis pré-industriais até ao final do cenário. Esta situação 

conduzirá a alterações significativas ao nível da precipitação, dos 

ecossistemas e do nível do mar. Verifica-se também um aumento 

da frequência e gravidade de eventos climáticos extremos, tais 

como ondas de calor, secas, incêndios florestais, ciclones tropicais 

e inundações. Estas alterações irão impactar nas condições de vida 

e de trabalho, em edifícios e infraestruturas. As alterações dos 

perigos físicos encontram-se distribuídas de forma desigual, uma 

vez que as regiões tropicais e subtropicais são afetadas de forma 

mais grave. Prevê-se que muitos dos impactos causados por riscos 

físicos se tornem mais graves no final do século XXI e alguns se 

tornem irreversíveis. Assim sendo, é de esperar que a resistência 

enfrentada pela economia aumente ainda mais no futuro. 

▪ 

Em 2021, para compreender e gerir melhor os riscos de curto, médio e 

longo prazo das alterações climáticas e como estes afetarão o seu 

modelo de negócios, a Ageas realizou, pela primeira vez, testes de 

esforço devido às alterações climáticas como parte do seu processo 

ORSA. A Ageas definiu a sua abordagem com base na abordagem de 

teste de esforço da Prudential Regulation Authority (PRA) do Banco de 

Inglaterra, prevista no Cenário Exploratório Bienal sobre o Clima [CBES - 

Climate Biennial Exploratory Scenario]. 

Definição do cenário 

O Cenário Exploratório Bienal (BeS) de 2021 da PRA serviu de 

inspiração para realizar testes de esforço no ativo e passivo 

relativamente a riscos de transição e físicos, tendo em consideração o 

tipo de investimento e a afetação sectorial. 
Os impactos dos três cenários climáticos hipotéticos cobrem um 

horizonte temporal de 30 anos, baseando-se em métricas selecionadas 

dos seus modelos de negócios e valorizações dos ativos: A especificação dos cenários do CBES baseia-se num subconjunto de 

cenários climáticos da Network for Greening the Financial System 

(NGFS), os quais têm por objetivo disponibilizar aos bancos centrais e 

supervisores um ponto de partida comum para analisar os riscos 

climáticos associados a diferentes trajetórias futuras. O Banco de 

Inglaterra expandiu a análise de cenários da NGFS ao incluir mais canais 

de transmissão de riscos e adicionar mais variáveis (trabalhando com 

cientistas dedicados ao clima, académicos e especialistas do sector). 

Como resultado, os cenários do CBES não são idênticos aos produzidos 

pela NGFS, mas são coerentes em muitas variáveis. 

Medidas antecipadas: a transição para uma economia com zero 

emissões começa em 2021, pelo que os impostos e outras 

políticas se vão intensificando de forma relativamente gradual ao 

longo do horizonte do cenário, conduzindo a uma descida das 

emissões globais de dióxido de carbono para zero por volta de 

2050. O aquecimento global está limitado a 1,8 °C até ao final do 

cenário (2050) em relação aos níveis pré-industriais. Alguns 

sectores são mais prejudicados pela transição do que outros, mas 

o impacto global no crescimento do PIB é abafado, especialmente 

na segunda metade do cenário, após uma parte significativa da 

transição necessária ter ocorrido e os benefícios de produtividade 

dos investimentos em tecnologia ecológica começarem a ser 

obtidos. 

▪ 

Ambos os cenários de Medidas antecipadas e Medidas tardias 

correspondem ao cenário de zero emissões até 2050 da NGFS, cuja 

diferença é a ocorrência súbita do choque de transição, o que conduz a 

uma deslocalização económica adicional no cenário de Atuação 

Tardia. Os pressupostos da NGFS utilizados para calcular os riscos de 

transição foram derivados através do Modelo de Avaliação Integrada 

REMIND-MAgPIE 2.1-4.2. Ambos os cenários correspondem 

aproximadamente à trajetória de 2,6° da RCP [Representative 

Concentration Pathway - trajetória de concentração representativa de 

gases com efeito de estufa]. 

Medidas tardias: a transição é adiada até 2031, altura em que o 

volume de políticas climáticas aumenta repentinamente, o que leva 

a uma redução efetiva das emissões de gases com efeito de estufa 

para zero por volta de 2050. Porém, a transição necessária para 

alcançar este objetivo é brusca e, como tal, desorganizada. O 

aquecimento global está limitado a 1,8 °C até ao final do cenário  

▪ 
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Dado que a materialização dos riscos relacionados com as alterações 

climáticas se estenderá a longo prazo, a avaliação não se limita ao 

horizonte orçamental plurianual, prolongando-se até 2050 ao considerar 

6 anos de referência, nomeadamente 2026, 2031, 2035, 2040, 2045 e 

20506. 

O cenário Sem Medidas Adicionais corresponde ao cenário das Atuais 

Políticas da NGFS, com a ressalva de que a maioria dos riscos físicos 

que se manifestem além do horizonte de 2050 é antecipada, de modo a 

incluí-los no horizonte do teste de esforço. Os pressupostos subjacentes 

foram obtidos ao considerar o Modelo de Avaliação Integrada GCAM 5.3 

no percentil 90, por oposição ao percentil 50 utilizado nos cenários de 

Atuação Precoce e Tardia. Este cenário corresponde aproximadamente 

à trajetória de 6,0° da RCP. 

Relativamente aos ativos, os impactos refletem uma sensibilidade 

instantânea nos três cenários dado que acarretam um choque por tipo de 

ativo e sector, o que reflete um maior impacto em sectores menos 

sustentáveis e simultaneamente permite um menor impacto em sectores 

mais sustentáveis. A Ageas também selecionou as variáveis financeiras 

relevantes para o exercício ORSA, nomeadamente obrigações de dívida 

pública, títulos de dívida de empresas, taxas sem riscos, imóveis e 

capital próprio. Os percursos do Valor Acrescentado Bruto (VAB) 

também foram considerados para cada sector de atividade individual, 

refletindo o grau de exposição de cada sector individual aos riscos 

climáticos. 

Avaliação do impacto 

A avaliação destes três cenários permite à Ageas avaliar o impacto 

financeiro através de 2 canais principais: 

▪ Riscos físicos: trata-se de riscos associados a um aumento de 

participações de sinistros e perdas devido a eventos climáticos 

(tais como inundações, secas, tempestades), bem como a 

alterações nas tendências climáticas (tais como alterações nas 

condições climáticas ou na subida do nível do mar). Os riscos 

físicos podem ser discriminados em duas categorias: 

- Riscos físicos agudos: são riscos que resultam de certos 
eventos, especialmente eventos relacionados com o clima (p. 
ex., inundações, tempestades) 

- Riscos físicos crónicos: são riscos que resultam de mudanças 

de longo prazo nos padrões climáticos (p. ex., mudanças de 

temperatura, subida do nível do mar, mudanças na humidade 

do solo) 

▪ Os riscos de transição estão relacionados com perdas de valor de 

ativos e aumento dos custos operacionais, resultantes de 

perturbações e mudanças associadas a uma transição (súbita) de 

uma economia com maior intensidade de carbono para uma 

economia com baixo carbono. 

A avaliação do impacto das alterações climáticas nos passivos de 

seguros foi um exercício local com foco na avaliação qualitativa e 

quantitativa. Os riscos físicos estão associados a um aumento de 

participações de sinistros e perdas devido a eventos climáticos (tais 

como inundações, tempestades, etc.), bem como a alterações nas 

tendências climáticas (tais como alterações nas condições climáticas ou 

na subida do nível do mar). 
Para apoiar o processo de desenvolvimento de modelos sobre Alterações 

Climáticas, para efeitos de avaliação interna de riscos e pedidos de 

agências reguladoras/de rating, a Ageas também decidiu colaborar com 

diversos Parceiros externos), considerados líderes na compreensão das 

alterações climáticas no sector dos seguros e, principalmente, na 

realização de exercícios quantitativos específicos com foco em 

Catástrofes Naturais para entidades abrangidas pelo Modelo Interno Não 

Vida que colaboram com a companhia. A par com estes cenários, a Ageas também considera as 

recomendações da EIOPA publicadas em abril de 2021 no seu parecer 

Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in 

ORSA [Parecer sobre a supervisão da utilização de cenários de risco de 

alterações climáticas na avaliação ORSA], no qual as companhias de 

seguros são recomendadas a identificar riscos materiais devido a 

alterações climáticas, assim como a materialidade das exposições aos 

riscos, através de uma combinação de análises qualitativas e 

quantitativas. 

Os resultados da análise quantitativa do cenário, realizada para avaliar 

o impacto do risco físico nos passivos de subscrição, demonstram, em 

última instância, que os grandes impactos em toda a empresa nas 

perdas devido a riscos futuros (inundações, aluimentos, etc.), sob todos 

os cenários, são considerados comportáveis. 

6 Neste contexto, 2026 pode ser considerado representativo para o horizonte do Orçamento Plurianual 

(2022-2026), 2031 é o ano crucial do cenário secundário de atuação tardia, ao passo que os restantes são 

baseados em períodos de 5 anos até 2050. Todos os cálculos foram efetuados a partir do balanço do 2.º 

trimestre de 2021 em diante, como tal não incluem qualquer outro movimento no justo valor dos ativos para 

além dos previstos no cenário secundário. Este pressuposto não é, claramente, realista para uma previsão 

de longo prazo, mas permite fazer uma comparação, demonstrando a vulnerabilidade a longo prazo da 

atual composição dos ativos às tendências de longo prazo relacionadas com as alterações climáticas. 
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NOTAS GERAIS 

Medidas de mitigação 

Diversas medidas de mitigação já se encontram identificadas e 

consideradas na estratégia de gestão de riscos da Ageas, tanto para o ativo 

como para o passivo. 

O risco financeiro é o risco mais material para muitas das operações da 

Ageas. O âmbito de risco em vigor em todas as operações combina 

políticas de investimento, limites, testes de stress e monitorização 

constante para controlar a natureza e o nível dos riscos financeiros e 

para garantir que os riscos assumidos são apropriados, tanto para o 

Cliente como para o shareholder, e que são devidamente 

recompensados. 

▪ Impact24: a Estratégia do Grupo Ageas compromete-se a aplicar 

10 mil milhões de euros em investimentos, contribuindo de forma 

positiva para a transição para um mundo mais sustentável, e a 

fazer com que os aspetos de ESG sejam considerados em 100% 

dos investimentos. 

Adoção de uma Estrutura de Investimento Responsável, o qual 

obriga a que os aspetos de ESG sejam integrados na análise de 

investimentos e no processo de tomada de decisões. 

Política de Investimentos: foi atualizada para incluir referências 

específicas à identificação, mitigação e monitorização dos riscos 

climáticos. 

Escolha criteriosa dos sectores-alvo para investir. Dado que os 

sectores mais resilientes aos riscos físicos não são 

necessariamente os mesmos que os sectores mais resilientes aos 

riscos de transição, deve-se proceder a uma arbitragem ao fazer 

esta escolha. 

Reforço de resseguro para absorver os custos com sinistros devido a 

catástrofes naturais. Os riscos devido a catástrofes naturais 

(particularmente os resultantes de inundações e tempestades) já são 

monitorizados regularmente a nível local para garantir que os modelos 

de catástrofes e a mitigação de riscos no resseguro permanecem 

adequados ao nosso perfil de risco. 

Os riscos climatérios a curto prazo são essencialmente mitigados por 

passivos de curta duração. Neste sentido é-nos possível ter uma 

flexibilidade na seleção de riscos e respetivo custo associado, em 

particular para riscos de Não Vida. 

Parcerias externas: envolvimento com empresas externas 

consideradas líderes na compreensão das alterações climáticas no 

sector dos seguros. 

“Novas formas de trabalhar” para Colaboradores, de modo a 

permitir que os nossos Colaboradores trabalhem de forma flexível e 

remota (limita a probabilidade de catástrofes naturais 

comprometerem as operações). 

▪ 

A composição global de ativos é determinada por empresas locais com 

base em estudos de composição de ativos para identificar os ativos 

estratégicos apropriados, a sua adequação numa perspetiva de ALM e 

na monitorização contante da situação e das perspetivas de mercado, 

para decidir a alocação tática. O processo de decisão necessita de 

equilibrar a apetite ao risco, requisitos de capital, riscos e retorno de 

longo prazo, expetativas dos tomadores de seguro, requisitos de 

participação nos resultados e questões fiscais e de liquidez, para se 

conseguir uma composição de ativos apropriada. A missão da função de 

Risco do Grupo inclui a monitorização do apetite ao risco de exposições 

agregadas que abrange riscos financeiros e trabalha com as empresas 

locais para desenvolver políticas e boas práticas, que devem ser 

adotadas pelos Conselhos de Administração locais de modo a garantir 

que se tornam parte da atividade regular local. 

 

▪ 

▪ 

4.7.1.1 Risco de mercado 

O risco de mercado resulta de alterações adversas na situação 

financeira causadas, direta ou indiretamente, por flutuações no nível e 

na volatilidade dos preços de mercado dos ativos e passivos. 

É composto pelos seguintes sub-riscos: 

▪ 

▪ 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

risco de taxas de juro; 

risco do capital próprio; 

risco de spread; 

risco cambial; 

risco imobiliário; 

concentrações do risco de mercado; 

risco de inflação. 

▪ 

É importante realçar que este exercício foi o primeiro que a Ageas 

realizou nesta importante área, pelo que o negócio continuará a (i) 

desenvolver e a expandir a modelo relativo às alterações climáticas 

para abranger riscos adicionais (tais como incêndios florestais, 

aluimentos, etc.) e potenciais impactos, bem como a (ii) refinar estas 

abordagens iniciais de modelação para tornar os resultados tão 

significativos quanto possível. 

As sensibilidades apresentadas nesta nota excluem o impacto em 

participações não controladas. 

A. RISCO DE TAXAS DE JURO 

Existe risco de taxa de juro para todos os ativos e passivos sensíveis a 

variações na estrutura de prazo das taxas de juro e na volatilidade das 

taxas de juro. Isto aplica-se às estruturas de termo real e nominal. O 

risco surge como resultado de uma disparidade entre a sensibilidade 

de ativos e passivos a alterações nas taxas de juro e volatilidade 

associada, que pode afetar adversamente os lucros e a posição de 

solvência. 

4.7 
Detalhes das diversas exposições ao risco 
As secções abaixo explicam mais pormenorizadamente os tipos de 

risco da Ageas e as diversas exposições ao risco. 

A Ageas avalia, monitoriza e controla o seu risco de taxa de juro usando 

vários indicadores, incluindo a análise de discrepâncias dos fluxos de 

caixa e testes de stress. As políticas de investimento e de ALM 

necessitam normalmente de uma correspondência aproximada, salvo 

aprovação específica em contrário. Os negócios com prazos mais 

alargados podem ser difíceis de corresponder devido à falta de 

disponibilidade dos ativos adequados. A estratégia de correspondência 

será determinada tendo em consideração a apetência pelo risco, a 

disponibilidade (a longo prazo) dos ativos, as taxas de mercado atuais e 

prospetivas e os níveis de garantia. Os derivados são por vezes 

utilizados para cobrir o risco de cobertura da taxa de juro. Note-se que 

as baixas taxas de juro foram definidas como um risco estratégico com 

foco na estrutura de custos fixos/variáveis. 

4.7.1 Risco financeiro 

O risco financeiro engloba todos os riscos relacionados com o valor e o 

desempenho dos ativos e passivos que possam afetar a solvabilidade, 

os resultados e a liquidez devido a alterações nas circunstâncias 

financeiras. Tais serviços contemplam: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Risco de mercado; 

Risco de incumprimento; 

Risco de liquidez; 

Risco de ativos intangíveis. 
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A tabela abaixo apresenta o impacto bruto na demonstração de resultados e capital das IFRS como resultado de uma diminuição da taxa de juro para 

entidades consolidadas. É aplicado um choque ascendente/descendente, correspondendo a um período de retorno de 1/30 anos (média aproximada de 75 

bps). Algumas entidades utilizam um método simplificado onde é considerado um stress paralelo de 100 bps. 

2021 

Impacto 

no 

Capital IFRS 

2020 

Impacto 

no 

Capital IFRS 

Impacto 

na demonstração 

de resultados 

Impacto 

na demonstração 

de resultados 

B. RISCO CAPITAL PRÓPRIO 

O risco do capital próprio deve-se à sensibilidade dos ativos e passivos, 

bem como de instrumentos financeiros, às variações no nível ou 

volatilidade dos preços de mercado das ações ou do seu rendimento, o 

que pode influenciar os rendimentos e a posição de solvência. 

de ações através de vendas e cobertura, o que ajuda a limitar prejuízos 

e a assegurar que as companhias de seguros permanecem solventes ao 

longo de uma crise financeira. 

Para efeitos da gestão de riscos, a Ageas baseia a sua definição de 

exposição a ações na realidade económica dos ativos e riscos 

subjacentes. Adotando uma abordagem baseada no risco, a exposição 

económica total a ações pelo justo valor é indicada na tabela abaixo, em 

conjunto com a reconciliação aos valores de IFRS reportados. 

Este risco é controlado através da definição do limite com base no 

apetite pelo risco e pelas políticas de investimento que necessitam da 

implementação de vários controlos, incluindo a ação que será adotada 

em caso de diminuições significativas de valor. Anteriormente, a gestão 

proativa deste risco resultou na redução rápida da exposição ao risco  

2021 2020 

Sensibilidades 

A tabela abaixo apresenta o impacto bruto na demonstração de resultados das IFRS e em capital das IFRS como resultado de um choque patrimonial 

correspondente a um período de retorno de 1/30 anos descendente (cerca de 30% para ações cotadas na EAA) para entidades consolidadas. 

Impacto na 

demonstração 

de resultados 

2021 

Impacto no 

capital IFRS 

Impacto na 

demonstração 

de resultados 

2020 

Impacto no 

capital IFRS 
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Risco do capital próprio - descida (281) (1 262) 

 

(170) (888) 

Tipo de ativo 

Investimentos em participações diretas no capital 3 058 

Fundos de capital próprio 916 

Participação no capital privado 191 

Fundos para alocação de ativos 39 

Total da exposição económica a capital 4 204 

Fundos de dívida 424 

Fundos do mercado monetário 221 

Fundos imobiliários (SICAFI/REITS) 1 023 

Total da exposição a capital IFRS 5 872 

das quais: 

Disponíveis para venda (ver nota 10) 5 669 

Detidos pelo justo valor (ver nota 10) 203 

 
2 523 

691 

118 

41 

3 373 

417 

244 

1 002 

5 036 

 
4 875 

161 

Taxa de juro - descida 4 396 

Taxa de juro - subida 2 (1 407) 

 
4 433 

(8) (1 389) 
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NOTAS GERAIS 

de capital é geralmente evitada, comparativamente a uma abordagem 

puramente de exposição mercado a mercado. 

C. RISCO DE SPREAD 

O risco de spread resulta da sensibilidade do valor dos ativos e passivos, 

bem como dos investimentos financeiros, às variações do nível ou da 

volatilidade dos spreads sobre a estrutura temporal da taxa de juro sem 

risco. 

O tratamento do risco de spread da Ageas no SCRageas é o seguinte: 

▪ Inclusão de spread fundamental para obrigações soberanas da UE 

e exposições equivalentes; 

Exclusão de spread não fundamental para outras dívidas. 

Uma parte significativa dos passivos da Ageas é relativamente ilíquida. A 

Ageas pretende, de um modo geral, manter os ativos de crédito até à 

maturidade. Isto limita significativamente o impacto a longo prazo do risco 

de spread pois a Ageas, tipicamente, detém estes ativos até à 

maturidade, em linha com os seus passivos ilíquido a longo prazo. 

Apesar de a volatilidade a curto prazo poder ser significativa, é 

improvável que a Ageas seja forçada a vender a preços sujeitos a stress, 

embora a Ageas possa escolher liquidar esses ativos se considerar que 

essa é a melhor opção. 

▪ 

Sensibilidades 

As sensibilidades consideradas para o impacto do spread de crédito na 

demonstração de resultados e no capital próprio das IFRS dependem 

da notação de crédito e da duração do ativo considerado. Essas 

tensões correspondem a um período de retorno de 1/30, e variam 

entre +70 bps para ativos classificados como AAA a 

+200 bps para ativos classificados como BBB. Algumas entidades 

operacionais aplicam um método simplificado em que toda a carteira 

de crédito é chocada por +100 bps. 

Para efeitos de gestão de riscos internos, a Ageas considera a 

sensibilidade ao risco de spread fundamental a longo prazo, semelhante 

ao conceito de “Ajuste da Volatilidade” da Solvência II, mas considerando 

as características específicas da sua carteira. Tal é considerado mais em 

linha com o modelo de negócios da Ageas, em que a realização de perdas 

A tabela abaixo apresenta o impacto bruto na demonstração de resultados e capital das IFRS como o resultado de um choque de sensibilidade do spread. 

Impacto na 

demonstração 

de resultados 

2021 

Impacto no 

capital IFRS 

Impacto na 

demonstração 

de resultados 

2020 

Impacto no 

capital IFRS 

D. RISCO CAMBIAL 

O risco cambial surge a partir da sensibilidade dos ativos e passivos às 

variações no nível das taxas de câmbio quando existe uma discrepância 

entre a moeda relevante dos ativos e dos passivos. Ao nível do Grupo, 

isto inclui situações nas quais a Ageas possui ativos (em subsidiárias e 

associadas de capital) ou passivos (de financiamento) que não são 

expressos em euros. 

A política de investimento da Ageas limita este risco ao exigir que a 

discrepância de moeda entre ativos e passivos nas subsidiárias 

seja minimizado e, na maioria dos casos, eliminado por completo. 

A política da Ageas é não cobrir investimentos de capital e financiamento 

permanente para subsidiárias e associadas de capital em moeda 

estrangeira. A Ageas aceita a discrepância emergente da detenção de 

empresas operacionais locais em moedas diferentes do euro como 

consequência de ser um grupo internacional. 
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Risco de spread - ampliação do spread de crédito (14) (1 291) 

 
(15) (1 385) 
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As principais exposições ao risco cambial de divisas estrangeiras a 31 de dezembro são indicadas na seguinte tabela. As exposições apresentadas são 

líquidas (ativo menos passivo), após qualquer cobertura expressa em euros. 

A 31 de dezembro de 2021 HKD GBP USD CNY INR MYR PHP THB VND RON TRY Outro
s 

Total do ativo 

Total do passivo 

Total do ativo menos o passivo 

Extrapatrimonial 

Posição líquida 

Dos quais investidos em subsidiárias e 

associadas de capital 

332 

11 

321 

4 975 

4 011 

964 

(22) 

942 

1 343 

1 

1 342 

(678) 

664 

2 529 297 510 54 1 072 21 26 

1 

25 

142 51 

7 

44 2 529 297 510 54 1 072 21 142 

321 2 529 297 510 54 1 072 21 25 142 44 

332 939 63 2 529 297 510 54 1 072 21 26 142 

A 31 de dezembro de 2020 HKD GBP USD CNY INR MYR PHP THB VND RON TRY Outro
s 

E. RISCO PRATIMONIAL 

O risco patrimonial surge em resultado da sensibilidade de ativos e 

passivos ao nível ou volatilidade dos preços de mercado de imóveis ou 

do respetivo rendimento. 

A tabela abaixo identifica o que a Ageas considera como exposição 

económica ao imobiliário e como isto é reconciliado com os valores 

declarados de acordo com as IFRS. 

Para efeitos de gestão de riscos, a Ageas define a exposição ao 

imobiliário com base no valor de mercado destes ativos, incluindo ativos 

detidos para uso próprio e ativos de locação IFRS 16. A exposição 

considerada difere da exposição reportada ao abrigo das definições de 

IFRS, que excluem perdas ou ganhos não realizados.  

Para efeitos de gestão de riscos internos, a Ageas aplica um modelo 

interno para imóveis nas suas principais subsidiárias, em que o risco 

imobiliário é tratado de acordo com a exposição económica subjacente, 

em vez da classificação IFRS dos ativos. 

2021 2020 

Sensibilidades 

A tabela abaixo mostra o impacto bruto na demonstração de resultados e capital das IFRS, como resultado de um esforço de propriedade correspondente a 

um período de retorno de 1/30 (em média 14%). 

Impacto na 

demonstração 

de resultados 

2021 

Impacto no 

capital IFRS 

Impacto na 

demonstração 

de resultados 

2020 

Impacto no 

capital IFRS 
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Risco patrimonial - descida (203) (307) 

 
(189) (281) 

Tipo de ativo 

Montante transitado 

Imóveis para investimento (ver nota 11) 3 117 

Imóveis, instalações industriais e equipamentos: terrenos e edifícios para uso próprio 

e Parques de estacionamento automóvel (ver nota 16) 1 592 

Imóveis para venda (ver nota 15) 323 

Total (ao custo amortizado) 5 032 

Fundos imobiliários (ao justo valor) 1 023 

Total da exposição ao imobiliário IFRS 6 055 

 
Ganho de capital não realizado (exposição económica) 

Imóveis para investimento (ver nota 11) 1 249 

Imóveis, instalações industriais e equipamentos: terrenos e edifícios para uso próprio (ver nota 16) 723 

Total da exposição económica ao imobiliário 8 027 

 

 
2 889 

 
1 678 

228 

4 795 

1 002 

5 797 

 

 
1 270 

623 

7 690 

Total do ativo 343 3 639 963 2 078 284 462 95 1 271 17 29 67 67 

Total do passivo 10 2 620 1 1 5 

Total do ativo menos o passivo 333 1 019 962 2 078 284 462 95 1 271 17 28 67 62 

Extrapatrimonial (21) (462) 

Posição líquida 333 998 500 2 078 284 462 95 1 271 17 28 67 62 

Dos quais, investido em subsidiárias 

e associadas de capital 324 1 003 64 2 078 269 462 54 1 271 17 29 67 

 

 

 



 

Interno 

NOTAS GERAIS 

A Ageas monitoriza as suas maiores exposições a entidades individuais, 

grupos de empresas (Total One Obligor) e outras potenciais 

concentrações, como setores e áreas geográficas, para garantir a 

diversificação e identificação da concentração significativa do risco. 

F. CONCENTRAÇÕES DE RISCO DE MERCADO 

O risco de concentração dos ativos, refere-se aos riscos decorrentes de 

uma falta de diversificação na carteira de ativos resultante de uma grande 

exposição de um só emitente de títulos ou um grupo de emissores 

relacionados. 

O risco de concentração pode surgir devido a grandes exposições numa 

única contraparte ou a um conjunto de exposições agregadas a um 

número de contrapartes positivamente correlacionadas (ou seja, 

tendência de incumprimento em circunstâncias semelhantes) com o 

potencial de geração de um montante significativo de imparidades devido 

a falência ou falha de pagamento. 

G. RISCO DE INFLAÇÃO 

O risco de inflação surge do impacto do nível ou volatilidade das taxas de 

inflação sobre o valor de ativos e passivos. 

A Ageas não procura ativamente assumir o risco de inflação; no entanto, 

pode optar por manter ativos cujos retornos estão explicitamente ligados 

à inflação. Além disso, alguns passivos de seguros dependem explícita 

ou implicitamente das taxas de inflação. Quando a Ageas considera que 

o risco de inflação não está adequadamente coberto nos termos o 

regime de capital regulamentar ou por métodos indiretos, pode 

considerar um acréscimo explícito para o risco de inflação nos termos 

Pilar II. Isso é atualmente feito em países com risco de inflação material 

relacionado a rendas decorrentes de políticas de acidentes de trabalho. 

Evitar a concentração é, assim, fundamental para a estratégia de risco 

de crédito da Ageas para manter carteiras granulares, líquidas e 

diversificadas. Cada empresa local é responsável pelos seus próprios 

limites de contraparte, tendo em consideração a sua situação concreta e 

quaisquer requisitos do Grupo. Cada empresa local está encarregue da 

monitorização contínua. Os relatórios periódicos permitem que o Grupo 

verifique estes limites e monitorize a posição global. 
Para gerir a concentração do risco de crédito, os limites de investimento 

da Ageas visam dividir o risco de crédito entre diferentes setores e países. 

A tabela abaixo disponibiliza informações sobre a concentração de risco de crédito à data de 31 de dezembro por tipo e localização da entidade Ageas. 

Instituições 

governamentais 

e oficiais 

Instituições 

de crédito 

Clientes 

Corporate 

Clientes 

de Retalho 31 de dezembro de 2021 Outros Total 

Bélgica 

Reino Unido 

Europa Continental 

- França 

- Portugal  

Ásia 

Resseguro 

Conta Geral e eliminações* 

Total 

33 435 

340 

6 344 

2 014 

4 330 

15 281 

1 142 

2 539 

792 

1 747 

4 

979 

1 106 

21 051 

7 924 

1 708 

712 

51 

661 

1 681 78 

38 

82 

22 

60 

8 

58 399 

3 228 

9 697 

2 899 

6 798 

12 

1 737 

(313) 

72 760 

20 

20 

522 236 

(1 516) 

9 064 

97 

303 40 641 1 701 

Instituições 

governamentais 

e oficiais 

Instituições 

de crédito 

Clientes 

Corporate 

Clientes 

de Retalho Outros Total 31 de dezembro de 2020 

* A rubrica “Conta Geral e Eliminações” em 2021 está principalmente associada ao programa de resseguro e à Tesouraria do Grupo. 
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Bélgica 36 168 16 502 6 820 1 619 81 61 190 

Reino Unido 332 1 127 1 578 39 3 076 

Europa Continental 6 867 3 017 669 22 92 10 667 

- França 2 192 889 70 22 42 3 215 

- Portugal 4 675 2 128 599 50 7 452 

Ásia 4 1 5 

Resseguro 500 833 114 8 1 455 

Conta Geral e eliminações 1 210 (1 435) 211 (14) 

Total 43 867 22 693 7 746 1 641 432 76 379 

 

 

 



 

Interno 

A tabela abaixo apresenta informações sobre a concentração de risco de crédito à data de 31 de dezembro por tipo e localização da contraparte. 

Instituições 

governamentais 

e oficiais 

Instituições 

de crédito 

Clientes 

Corporate 

Clientes 

de Retalho Outros Total 31 de dezembro de 2021 

Bélgica 

Reino Unido 

Europa Continental 

- França 

- Portugal 

- Outros 

Ásia 

Outros países 

Total 

20 604 

235 

19 700 

6 193 

2 530 

10 977 

2 308 

1 415 

13 512 

4 265 

255 

8 992 

493 

3 323 

21 051 

2 343 

905 

5 730 

1 362 

241 

4 127 

65 

21 

9 064 

1 681 166 

37 

46 

22 

21 

3 

2 

52 

303 

27 102 

2 592 

39 008 

11 862 

3 047 

24 099 

560 

3 498 

72 760 

20 

20 

102 

40 641 1 701 

Instituições 

governamentais e 

oficiais 

Instituições 

de crédito 

Clientes 

Corporate 

Clientes 

de Retalho 31 de dezembro de 2020 Outros Total 

A tabela abaixo apresenta as maiores exposições às principais empresas-mãe avaliadas pelo justo valor e valor nominal com as respetivas classificações. 

Top 10 de maiores exposições Classificação do Grupo Justo valor Valor nominal 

Reino da Bélgica 

República francesa 

República portuguesa 

Reino de Espanha 

República da Áustria 

República da Itália 

República Federal da Alemanha 

BNP Paribas SA 

BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 

Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF) 

Total 

AA- 

AA 

BBB 

A- 

AA+ 

BBB 

AAA 

A+ 

AAA 

AA+ 

20 069 

6 274 

3 792 

2 418 

2 307 

1 541 

1 446 

1 039 

1 106 

771 

40 763 

15 166 

4 777 

3 119 

1 797 

1 744 

1 537 

1 101 

834 

918 

613 

31 606 

O Reino da Bélgica permanece como a primeira contraparte, em linha com a estratégia de “redomesticar” à custa do aumento do risco no país de origem. 
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Bélgica 22 153 2 281 1 833 1 619 245 28 131 

Reino Unido 216 1 544 820 48 2 628 

Europa Continental 21 388 15 204 5 075 22 82 41 771 

- França 6 706 4 769 1 337 22 57 12 891 

- Portugal 2 882 352 166 10 3 410 

- Outros 11 800 10 083 3 572 15 25 470 

Ásia 279 1 280 

Outros países 110 3 385 18 56 3 569 

Total 43 867 22 693 7 746 1 641 432 76 379 

 

 

 

 

 



 

Interno 

NOTAS GERAIS 

4.7.1.2 Risco de incumprimento 

O risco de incumprimento é composto por dois sub-riscos: 

a. risco de incumprimento de investimentos; 

b. risco de incumprimento da contraparte 

As exposições de crédito podem ser encontradas na nota 9 “Caixa e equivalentes de caixa”, na nota 12 “Empréstimos”, na nota 27 “Derivados detidos para 
Negociação” e na nota 28 “Compromissos”. 

A tabela abaixo disponibiliza informações sobre a exposição ao risco de crédito depreciado a 31 de dezembro. 

Imparidades por 

risco de crédito 

específico 

Imparidades por 

risco de crédito 

específico 

Redução de 

imparidade 

Taxa de 
cobertura de 

2021 
Redução de 

imparidade 

Taxa de 
cobertura de 

2020 

A. RISCO DE INCUMPRIMENTO DE INVESTIMENTOS 

O risco de incumprimento de investimento representa o risco do 

incumprimento real dos investimentos da Ageas. As movimentações de 

valor devido a volatilidade a curto prazo do mercado são abrangidas 

pelo risco de mercado. Isto não inclui contratos abrangidos pelo risco de 

incumprimento da contraparte (ver secção B). 

▪ restrições de (re)investimento: O aumento da exposição para 

soberanos com classificação BBB apenas é permitido com a 

condição de ter uma previsão estável. Não é permitido nenhum 

investimento novo de dívida soberana com uma classificação 

inferior a BBB sem a aprovação da Comissão de Risco da Ageas. 
Os limites de obrigações de crédito de empresas são definidos 
igualmente com vários critérios: 

Exposição total às obrigações de dívida de empresas como 

percentagem da carteira; 

Limites em função do capital de solvência necessário para o risco 

de spread; 

Limites por sector com base nas classificações de crédito; 

Monitorização da exposição concentrada; 

Total One Obligor. 

Este risco é gerido através de limites que consideram o tipo de 

exposição ao crédito, qualidade do crédito e, quando for necessário, 

maturidade, através da monitorização e sistemas de alerta. 
▪ 

 

▪ 

 

▪ 

▪ 

▪ 

As exposições ao investimento são monitorizadas através de um 

Relatório de Trimestral de alerta de quebra de Limites. Os limites são 

monitorizados pelos justos valores com base na classificação dos 

ativos. Os limites são definidos pelas seguintes categorias. 

 
A notação de crédito aplicada pela Ageas baseia-se na segunda melhor 

notação disponível da Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s. Para tipos 

específicos de exposição, podem-se usar outras agências de rating, por 

exemplo a AM Best para contrapartes de resseguro. Nos pontos 

seguintes são facultados mais detalhes sobre a qualidade do crédito de: 

empréstimos; investimentos geradores de juros; obrigações de dívida 

pública; obrigações de crédito de empresas; bancos e outras instituições 

financeiras. 

Os limites de obrigações de dívida pública são definidos por país de 
vários modos: 

▪ “limites macro”, definidos como percentagens do produto interno 

bruto (PIB), dívida pública e ativos de investimento; 

Os limites de Total One Obligor (TOO) são definidos como 

exposição máxima a um devedor único com base nas notações de 

crédito; 

▪ 
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Investimentos financeiros (ver nota 10) 6 (21) 350,0% 

Empréstimos (ver nota 12) 43 (25) 58,1% 

Outras contas a receber (ver nota 14) 32 (52) 162,5% 

 
Total da exposição ao crédito depreciado 81 (98) 121,0% 

 
10 (22) 220,0% 

48 (26) 54,2% 

34 (54) 158,8% 

 
92 (102) 110,9% 

 



 

Interno 

1 Empréstimos 

A tabela abaixo disponibiliza informações sobre a qualidade de crédito de empréstimos. 

2021 

Valor 
transitado 

2020 

Valor 
transitado 

2 Investimentos que geram pagamentos de juros 

A tabela abaixo sublinha a qualidade de crédito dos investimentos financeiros que geram pagamentos de juros, apresenta uma proporção constante de 

investimentos a 31 de dezembro. 

2021 

Valor 
transitado 

2020 

Valor 
transitado 
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Grau de investimento 

AAA 4 010 

AA 27 883 

A 6 432 

BBB 13 820 

Grau de investimento 52 145 

Inferior ao grau de investimento 195 

Sem classificação 1 734 

Total de investimentos em títulos geradores de juros, líquido 54 074 

Imparidades 21 

Total de investimentos financeiros em títulos, 

bruto (ver nota 10) 54 095 

 
4 359 

31 065 

8 907 

12 385 

56 716 

277 

1 665 

58 658 

22 

 
58 680 

Grau de investimento 

AAA 1 402 

AA 2 335 

A 2 262 

BBB 331 

Grau de investimento 6 330 

Inferior ao grau de investimento 

Sem classificação 7 016 

Hipotecas para habitação 1 175 

Total de investimentos em empréstimos, bruto 14 521 

Imparidades (29) 

Total de investimentos em empréstimos, líquido (ver nota 12) 14 492 

 
1 361 

2 235 

2 119 

170 

5 885 

 
6 363 

1 179 

13 427 

(29) 

13 398 

 



 

Interno 

NOTAS GERAIS 

TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA 

A tabela abaixo disponibiliza informações sobre a qualidade de crédito de obrigações de dívida pública. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

OBRIGAÇÕES DE CRÉDITO DE EMPRESAS 

A tabela abaixo disponibiliza informações sobre a qualidade das obrigações de crédito de empresas. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

A tabela abaixo disponibiliza informações sobre a qualidade de crédito de bancos e outras instituições financeiras. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 
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Pela classificação IFRS 

Disponíveis para venda 6 715 

Detidos pelo justo valor através dos resultados 134 

Total de bancos e outras instituições financeiras 

(ver nota 10) 6 849 

 
Por classificação 

AAA 1 719 

AA 1 674 

A 1 544 

BBB 1 070 

Total do grau de investimento 6 007 

Inferior ao grau de investimento 7 

Sem classificação 835 

Total de grau não investimento e sem classificação 842 

 
Total de bancos e outras instituições financeiras 6 849 

 
7 229 

130 

 
7 359 

 

 
2 037 

1 916 

1 604 

1 072 

6 629 

10 

720 

730 

 
7 359 

Pela classificação IFRS 

Disponíveis para venda 11 680 

Total de obrigações de dívida de empresas (ver nota 10) 11 680 

 
Por classificação 

AAA 40 

AA 648 

A 3 617 

BBB 6 368 

Total do grau de investimento 10 674 

Inferior ao grau de investimento 163 

Sem classificação 843 

Total de grau não investimento e sem classificação 1 006 

 
Total de obrigações de dívida de empresas 11 680 

 
12 526 

12 526 

 

 
41 

876 

3 687 

6 781 

11 385 

239 

902 

1 141 

 
12 526 

Pela classificação IFRS 

Disponíveis para venda 31 140 

Detidos pelo justo valor através dos resultados 

Detidos até à maturidade 4 351 

Total de obrigações de dívida pública (ver nota 10) 35 491 

 
Por classificação 

AAA 2 251 

AA 25 546 

A 1 269 

BBB 6 381 

Total do grau de investimento 35 447 

Inferior ao grau de investimento 25 

Sem classificação 19 

Total de grau não investimento e sem classificação 44 

 
Total de obrigações de dívida pública 35 491 

 
34 302 

 
4 416 

38 718 

 

 
2 273 

28 261 

3 604 

4 532 

38 670 

27 

21 

48 

 
38 718 

 



 

Interno 

Os compromissos financeiros da Ageas e as suas atividades locais são 

muitas vezes a longo prazo, sendo que a generalidade dos ativos 

detidos para os apoiar será de longo prazo e poderá não ser líquida. Os 

sinistros e outras saídas de receita podem ser imprevisíveis e podem 

diferir significativamente dos montantes esperados. Se não estiverem 

disponíveis recursos líquidos para satisfazer um compromisso financeiro 

no respetivo vencimento, terão de ser obtidos fundos líquidos e/ou terão 

de ser vendidos ativos ilíquidos (o que pode provocar uma perda 

significativa de valor) para cumprir o compromisso. 

Surgirão perdas devido a qualquer desconto que terá de ser oferecido 

para liquidar ativos. 

B. RISCO DE INCUMPRIMENTO DA CONTRAPARTE 

O risco de incumprimento da contraparte reflete possíveis perdas 

causadas por incumprimento inesperado, ou deterioração da posição de 

crédito, de contrapartes e devedores. O âmbito da categoria de risco de 

incumprimento de contrapartes inclui contratos de redução do risco 

(como resseguro, securitizações e derivados), numerário, valores a 

receber de intermediários, carteiras de hipotecas diversificadas, e outra 

exposição ao crédito não coberta noutra parte. 

O risco de incumprimento da contraparte pode surgir em resultado da 

compra de resseguro ou outros contratos de mitigação de riscos. A 

Ageas minimiza este risco através de políticas de seleção de 

contrapartes, requisitos de garantias colaterais e diversificação. 

Por ser um grupo de seguros, a Ageas tem normalmente um excesso de 

caixa, pelo que este risco é relativamente remoto. A Ageas mantém uma 

posição de caixa para conseguir suportar condições adversas de 

liquidez, se e quando surgirem. É dada atenção especial às mensagens 

de bancos centrais sobre potenciais variações na posição da política 

monetária. Os pagamentos de dividendos a Acionistas, juntamente com 

os custos de detenção, são financiados pelo aumento de dividendos por 

entidades de seguros em funcionamento da Ageas. 

Na Ageas, este risco é mitigado através da aplicação da Política de 

Incumprimento da Ageas e monitorização próxima das posições de 

crédito em incumprimento da contraparte. A diversificação e prevenção 

das exposições com classificações baixas são elementos cruciais na 

redução deste risco. As causas do risco de liquidez nas empresas em funcionamento podem 

ser divididas em elementos que podem criar um aumento repentino da 

necessidade de caixa, e elementos que podem reduzir 

inesperadamente a disponibilidade dos recursos esperados para cobrir 

as necessidades de caixa. Os tipos de risco de liquidez são os 

seguintes: 

A imparidade para risco de crédito específico é estabelecida se existir 

evidência objetiva de que a Ageas não conseguirá cobrar todos os 

montantes vencidos, de acordo com os termos contratuais. O montante 

da imparidade é a diferença entre o montante transitado e o montante 

recuperável. No caso de títulos de mercado negociáveis, o montante 

recuperável é pelo justo valor. O risco de liquidez de subscrição é o risco em que a Ageas ou uma 

empresa local tem de pagar um montante significativo para cobrir 

alterações não antecipadas do comportamento dos Clientes (risco de 

descontinuidade) ou o aumento súbito da frequência dos sinistros ou 

grandes sinistros súbitos resultantes de grandes catástrofes, como 

tempestades, cinzas vulcânicas, pandemias gripais, etc.; 

O risco de liquidez de mercado é o risco de que o próprio processo 

de venda resulte em perdas devido às condições de mercado ou 

concentrações elevadas; 

O risco de liquidez de financiamento é o risco de a Ageas ou uma 

empresa local não conseguir obter financiamento externo suficiente, 

caso os seus ativos sejam ilíquidos na altura em que sejam 

necessários (por exemplo, para cumprir uma participação de 

sinistros inesperadamente grande). 

▪ 

 

 

As imparidades são baseadas nas estimativas mais recentes dos 

montantes recuperáveis e representam as perdas que a Ageas considera 

ir incorrer. 

As condições de anulação podem ser conclusão do processo de falência 

do devedor sem valores mobiliários disponíveis, a insolvência do devedor 

e/ou fiadores, todos os esforços de recuperação normal esgotados ou 

atingir o período de perda económica (ou seja, o período dentro do qual 

todas as despesas irão exceder a quantia recuperável). 

▪ 

▪ 

4.7.1.3 Risco de liquidez 

O risco de liquidez é o risco de incapacidade em liquidar investimentos e 

outros ativos para liquidar obrigações financeiras quando estas se 

vencem. Por exemplo, isto pode ocorrer quando exigências de caixa 

inesperadas de tomadores de seguros, e outros detentores de contratos, 

não podem ser satisfeitas sem sofrer perdas ou sem colocar em perigo o 

negócio de franchising devido a constrangimentos na liquidação de 

ativos. Estes constrangimentos podem ser estruturais ou causados por 

uma perturbação de mercado. 

Cada empresa tem de garantir que consegue cumprir todos os requisitos 

de liquidez ao identificar e monitorizar o risco de liquidez, para que as 

circunstâncias sob as quais poderão ser possíveis problemas de liquidez 

sejam conhecidas e compreendidas (ou seja, variação adversa 

inesperada no perfil de escoamento do passivo, evento de prescrição em 

massa, abrandamento de novos negócios, variação na classificação, 

etc.), bem como explicar, de forma clara, a capacidade das empresas 

para responderem a tais problemas (ou seja, liquidez de ativos numa 

crise). 
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NOTAS GERAIS 

Uma visão geral das saídas esperadas decorrentes de passivos de seguros (salvo unit-linked) pode ser encontrada abaixo. Esses fluxos de caixa refletem 

uma Melhor Estimativa atuarial utilizando os limites contratuais da Solvência II. É de notar que as saídas de passivos agregados do Grupo não são utilizadas 

para fins de gestão, uma vez que a liquidez é gerida no seio das companhias de seguros individuais. 

Ano 1 

2022 

Ano 2 

2023 

Ano 3 

2024 

Ano 4 

2025 

Ano 5 

2026 Saídas de caixa líquidas de passivos de seguros a partir de 31 de dezembro de 2021 

Responsabilidades do tomador do seguro, salvo negócio unit-linked, líquidas de resseguro 8 098 6 711 6 275 4 759 4 863 

Ano 1 

2021 

Ano 2 

2022 

Ano 3 

2023 

Ano 4 

2024 

Ano 5 

2025 Saídas de caixa líquidas de passivos de seguros a partir de 31 de dezembro de 2020 

4.7.1.4 Risco de ativos intangíveis 

O risco de ativos intangíveis é o risco de perda ou variação adversa no 

valor desses ativos, devido a uma variação nos benefícios futuros 

esperados a ganhar dos mesmos. Os ativos intangíveis podem 

consistir, entre outros, no valor de empresas adquiridas, concessões de 

estacionamento e propriedade intelectual. 

As companhias de seguros procuram definir prémios a um nível que 

garanta que os prémios recebidos, mais os rendimentos provenientes de 

investimentos adquiridos com base nesses prémios excedam o total dos 

sinistros, os custos de tratamento dessas participações de sinistros e o 

custo de gestão do negócio. A adequação da fixação de preços é testada 

utilizando um conjunto de técnicas e principais indicadores de 

desempenho adequados para uma carteira em específico, tanto a priori 

(por exemplo, profit testing) como a posteriori (por exemplo, embedded 

value, rácios combinados). 

4.7.2 Risco de passivo de seguros 

Os risco de passivo de seguros referem-se a todos os riscos de 

subscrição de seguros devido a desvios nos sinistros resultantes da 

incerteza e timing das participações de sinistros, bem como desvios nas 

despesas e prescrições, comparativamente aos pressupostos 

subjacentes efetuados aquando da subscrição da apólice. 

Os fatores considerados na fixação de preços dos seguros variam 

por produto, de acordo com a cobertura e os benefícios oferecidos. 

Em geral, incluem: 
▪ sinistros esperados pelos tomadores de seguros e pagamentos 

esperados relacionados e o respetivo timing; 

o nível e a natureza da variabilidade associada aos benefícios 

esperados. Esta variabilidade inclui a análise de estatísticas de 

sinistros, bem como a consideração da evolução da 

jurisprudência, o clima económico e as tendências demográficas; 

outros custos de produção do produto relevante, como distribuição, 

marketing, administração de apólices e custos de administração de 

participações de sinistros; 

condições financeiras, refletindo o valor temporal do dinheiro; 

requisitos de capital de solvência; 

níveis-alvo de rentabilidade; 

condições do mercado de seguros, nomeadamente preços de 

produtos semelhantes da concorrência. 

O risco Vida inclui os riscos de mortalidade, longevidade, invalidez, 

morbidade (ou seja, risco de doença grave), prescrição e persistência, 

despesas, catástrofe e revisão. 

▪ 

Os riscos Não Vida incluem risco de reserva, risco de prémio e riscos 

de catástrofe. O risco de reserva está relacionado com indemnizações 

a pagar, enquanto o risco de prémio está relacionado com sinistros 

futuros, excluindo os sinistros por catástrofe. O risco de catástrofe está 

relacionado com sinistros resultantes de eventos catastróficos: quer 

desastres naturais, quer causados pelo homem. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Cada empresa gere os riscos de seguros através de uma combinação 

de Política de Subscrição, Política de Aprovação de Produtos, Política 

de Reserva, Política de Gestão de Sinistros e Política de Resseguro. É 

dada atenção particular para garantir que o segmento de Clientes que 

compra o produto é coerente com os pressupostos subjacentes 

efetuados sobre os Clientes quando o produto foi criado e o seu preço 

estabelecido. 

Nas suas exposições aos riscos acima mencionados, a Ageas beneficia 

da diversificação entre regiões geográficas, linhas de produtos e 

inclusive entre os diferentes fatores de risco de seguros, para que a 

Ageas não fique exposta a concentrações significativas de riscos de 

seguros. Além disso, as companhias de seguros da Ageas criaram 

medidas de mitigação específicas para minimizar as suas exposições 

ao risco. Os exemplos são: descontinuidade de produtos suportados 

através de penalizações por descontinuidade e/ou acertos do valor de 

mercado, que reduzem a perda para a companhia de seguros e acordos 

de resseguro, que permitem a exposição limitada a grandes perdas. 

As políticas de subscrição são adotadas ao nível local como parte do 

âmbito da Gestão Global de Riscos Corporativos e são revistas pela 

equipa atuarial, que examina a experiência de perdas reais. É utilizado 

um conjunto de indicadores e análises estatísticas para refinar os 

padrões de subscrição, melhorando assim a experiência de perdas e/ou 

garantindo que os preços são devidamente ajustados. 
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Para monitorizar riscos, a Ageas considera o Requisito de Capital de Solvência (SCR) da Solvência II como um sub-risco. Na tabela abaixo, é apresentado o 

SCR para cada tipo de Risco de Seguros, indicando os níveis relativos de riscos e consumo de capital. 

Composição do SCR relacionado com o risco 
de seguro 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

4.7.2.1 Riscos de subscrição de seguros Vida 

O risco de subscrição de seguros Vida reflete o risco decorrente das 

obrigações de seguros Vida, relativamente aos riscos cobertos e aos 

processos usados na condução do negócio. 

renovações, resgates, reduções de prémios e outros fatores de 

redução de prémios. É de salientar que o risco de descontinuidade é 

por vezes outra definição utilizada para descrever a volatilidade das 

prescrições e reativações de apólices prescritas, cancelamentos ou 

resgates dentro do período de não penalização. 

Quando as apólices de seguros são criadas e o seu preço é calculado, 

são necessários igualmente pressupostos relacionados com os custos 

de venda e posterior gestão das apólices até que sejam prescrevam ou 

atinjam a sua maturidade, e relativamente à taxa de resgate que se 

verificará. Os riscos que, na experiência atual, podem ser diferentes do 

impacto potencial, são identificados durante a fase de desenvolvimento 

do produto e podem ser reduzidos através de uma criação cuidada do 

produto. Por exemplo, a utilização de sanções de resgate 

antecipado/bónus de fidelização, encargos iniciais ou spread da 

comissão paga a distribuidores para alinhar os interesses, ou um acerto 

do valor de mercado, em que os riscos são totalmente suportados pelos 

tomadores de seguros em caso de prescrição. Em alguns mercados, os 

incentivos fiscais também mitigam o risco de lapso. 

Os riscos de subscrição dos seguros Vida são principalmente 

compostos por riscos de mortalidade/longevidade, invalidez/morbidade, 

prescrição e persistência, despesas dos seguros Vida, revisão e 

catástrofe. Esta secção irá descrever em primeiro lugar estes riscos 

(alíneas A a F). Também dará uma visão geral da sua gestão dentro das 

empresas operacionais da Ageas (alínea G). 
A. RISCO DE MORTALIDADE/LONGEVIDADE 

O risco de mortalidade é o risco de perda, ou de alteração adversa, do 

valor do passivo de seguros, causado por alterações no nível, tendência 

ou volatilidade das taxas de mortalidade, em que um aumento da taxa de 

mortalidade conduz a um aumento do valor do passivo de seguros. As 

tabelas de mortalidade utilizadas na fixação de preços incluem margens 

prudenciais. De acordo com as práticas do setor, as companhias 

operacionais da Ageas utilizam as tabelas de experiência populacional 

com cargas de segurança adequadas. É necessária uma revisão anual 

dos pressupostos para comparar a mortalidade esperada da carteira com 

a experiência. Esta análise tem em consideração vários critérios, como 

idade, ano da apólice, montante do seguro e outros critérios de 

subscrição. 

D. RISCO DE DESPESAS DO RAMO VIDA 

O risco de despesas dos seguros Vida é o risco de perda, ou de 

alteração adversa, do valor das responsabilidades, causado por 

alterações no nível, tendência ou volatilidade das despesas incorridas na 

gestão de contratos de seguros ou resseguro. O risco de despesas surge 

se as despesas antecipadas durante o cálculo do preço de um aval não 

forem suficientes para cobrir os custos reais acumulados no ano 

seguinte. 

O risco de longevidade é o risco de perda, ou de alteração adversa, do 

valor do passivo de seguros, causado por alterações no nível, 

tendência ou volatilidade das taxas de mortalidade, em que uma 

diminuição da taxa de mortalidade conduz a um aumento do valor do 

passivo de seguros. Este risco é gerido através da análise anual da 

mortalidade, por comparação da mortalidade real com mortalidade 

esperada. Quando se verifica que a mortalidade real tem uma 

tendência crescente face à assumida na tábua de mortalidade, são 

tomadas medidas para garantir a adequação dos pressupostos de 

mortalidade assumidos. 

E. RISCO DE REVISÃO 

O risco de revisão é o risco de perda, ou de alteração adversa, do valor 

do passivo de seguros, causado por flutuações no nível, tendência ou 

volatilidade das taxas de revisão aplicadas às anuidades, devido a 

alterações do contexto legal ou do estado de saúde do segurado. 

F. RISCO DE CATÁSTROFE 

O risco de catástrofe dos seguros Vida deriva de eventos extremos ou 

irregulares que ameaçam a vida, por exemplo, explosão nuclear, nova 

doença pandémica infeciosa, terrorismo ou catástrofes naturais. 
B. RISCO DE INVALIDEZ/MORBIDADE 

O risco de invalidez/morbilidade é o risco de perda, ou de alteração 

adversa, do valor do passivo de seguros, causado pelas variações no 

nível, tendência ou volatilidade das taxas de incapacidade, doença e 

morbidade. Este risco pode surgir, por exemplo, nos ramos de invalidez, 

saúde e acidentes de trabalho. As companhias de seguros da Ageas 

reduzem o risco de invalidez através de estratégias de seleção médica e 

cobertura de resseguro adequada. 

G. GESTÃO DOS RISCOS VIDA NAS COMPANHIAS DE 

SEGUROS AGEAS 

Os riscos de subscrição dos seguros Vida são monitorizados através de 

relatórios de risco trimestrais, para compreender melhor a sua 

exposição a determinados eventos e a respetiva evolução. A maior 

parte das companhias de seguros Vida está exposta a eventos 

semelhantes, tais como eventos de prescrição (maciça), despesas ou 

mortalidade/longevidade. 
C. RISCOS DE DESCONTINUIDADE 

O risco de descontinuidade é o risco de perda, ou de alteração adversa, 

do valor do passivo de seguros, causado por alterações no nível ou 

volatilidade das taxas de prescrição e persistência de apólices, incluindo  
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Risco de subscrição do ramo Saúde 338 

Risco de subscrição do ramo Não Vida 875 
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NOTAS GERAIS 

  Os sinistros mais céleres, tais como participações de sinistros por danos 

em veículos automóveis ou danos patrimoniais, são geralmente 

declarados no espaço de alguns dias ou semanas, sendo liquidados 

pouco tempo depois. A resolução de sinistros morosos, como ferimentos 

ou sinistros de responsabilidade, pode demorar anos. Em caso de 

sinistros morosos, as informações relacionadas com o evento, como o 

tratamento médico necessário, podem, devido à sua própria natureza, 

não ser obtidas rapidamente. A análise de perdas morosas é também 

mais difícil, necessita de um trabalho mais detalhado e está sujeita a 

incertezas significativas, comparativamente à análise de perdas céleres. 

G. SENSIBILIDADES DE PROVISÕES TÉCNICAS 

A principal ferramenta da Ageas para monitorizar a sensibilidade dos 

passivos de seguros de vida à subscrição de riscos é o relatório 

trimestral de riscos, que contém os requisitos de capital por sub-risco. 

Para entidades consolidadas sujeitas a Solvência II ou a regimes 

equivalentes, esses requisitos de capital refletem o impacto sobre 

Fundos Próprios Solvência II sob pressupostos de subscrição de alto 

risco (por exemplo, taxas de lapso, taxas de mortalidade, taxas de 

invalidez e morbidade, despesas,...) correspondentes a 1 em 200 

stresses. 
A maioria das provisões técnicas Vida na Ageas estão alocadas a 

produtos de capitalização e rendas. Como resultado, as principais 

incertezas relativas às responsabilidades associadas aos seguros de 

vida da Ageas estão relacionadas com risco de mercado, tais como o 

nível de spread de rendimento fixo, retorno de ativos de risco e a 

estrutura temporal das taxas de juro, em vez de subscrever riscos tais 

como riscos de resgate, mortalidade ou despesas. Para produtos 

Proteção, Renda ou Saúde, a importância relativa dos riscos de 

subscrição pode ser mais importante para as entidades individuais, 

embora estas não sejam os principais riscos a nível do Grupo. 

As companhias de seguros da Ageas têm em conta a experiência com 

casos semelhantes e tendências históricas, como padrões de reserva, 

aumento da exposição, pagamentos de perdas, níveis pendentes de 

sinistros por pagar, bem como decisões judiciais e condições 

económicas. Caso a experiência seja considerada insuficiente ou de todo 

inexistente devido à natureza específica do evento de participação de 

sinistros 7, a Ageas baseia-se em fontes e avaliações fiáveis (externas ou 

outras), respeitando a sua posição de Risco. 

Com base nisso, a Ageas não reporta regularmente sensibilidades 

quantitativas de primeira ordem numa base de Grupo. Ao invés, esses 

riscos são monitorizados como parte do relatório de riscos regular, que 

aporta uma visão económica. 

Para mitigar o risco de sinistros, as companhias de seguros Ageas 

adotam regras de aceitação e apólices de subscrição. Esta fixação de 

preços é definida por segmento de cliente e classe de negócio, com 

base no conhecimento ou nas expetativas de movimentos futuros na 

frequência e gravidade dos sinistros. As companhias de seguros Ageas 

beneficiam igualmente dos efeitos da diversificação, abrangendo um 

amplo conjunto de classes de seguros e áreas geográficas do ramo 

Não Vida. Esta diversificação não reduz os sinistros médios, embora 

reduza significativamente a variação do total de sinistros na carteira e, 

como tal, o risco. O risco de sinistros inesperadamente grandes é 

contido pelos limites das apólices, pela gestão de riscos de 

concentração e resseguro. 

4.7.2.2 Riscos de subscrição Não Vida 

Os riscos de subscrição Não Vida são principalmente compostos por 

riscos de reserva, prémio, catástrofe e descontinuidade. Esta secção irá 

descrever em primeiro lugar estes riscos (alíneas A a D). Irá disponibilizar 

depois uma visão geral da sua gestão nas companhias Ageas (alínea E) 

e tabelas de rácios de sinistralidade (alínea F), de sensibilidades do risco 

Não Vida (alínea G) e de reserva para perdas (alínea H). C. RISCO DE CATÁSTROFE 

O risco de catástrofe está relacionado com sinistros gerados por eventos 

catastróficos, desastres naturais, como tempestades, inundações, 

sismos, nevões, tsunamis ou eventos provocados pelo homem, como 

ataques terroristas, explosões ou sinistros de fatalidades com muitas 

vítimas envolvidas, ou com impactos colaterais, como poluição ou 

interrupção dos negócios. 

A. RISCO DE RESERVA 

O risco de reserva está relacionado com indemnizações a pagar e 

representa o risco de alteração adversa do valor do passivo de seguros, 

causado por flutuações no timing e valor das regularizações dos 

sinistros e despesas com sinistros. 

B. RISCO DE PRÉMIO 

O risco de prémios Não Vida é o risco de que os prémios não sejam 

suficientes para cobrir todas as responsabilidades, incluindo sinistros e 

despesas resultantes de flutuações de frequência, gravidade dos 

sinistros, timing das liquidações de sinistros ou alterações adversas nas 

despesas. 

A mitigação do risco de catástrofe é feita através da concentração 

da gestão de riscos e de resseguros. 

D. RISCO DE DESCONTINUIDADE 

O risco de prescrição está relacionado com os prémios futuros incluídos 

na provisão para prémios, na qual estão previstos lucros esperados. O 

risco de prescrição é o risco de ocorrência de mais prescrições do que as 

esperadas, gerando menos lucros do que o previsto. Os custos com sinistros podem diferir do resultado esperado por vários 

motivos. A análise de sinistros irá tratar normalmente de modo diferente 

os sinistros céleres e morosos. 

7 Ex.: Eventos ENIS (eventos não registados). 
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climáticas nesses modelos, efetuando uma discussão permanente com 

os fornecedores dos modelos. 

E. GESTÃO DE RISCOS NÃO VIDA NAS COMPANHIAS DE 

SEGUROS AGEAS 

A gestão do risco Não Vida na Ageas segue as instruções e orientação 

sobre a gestão de subscrições e de aceitação de riscos, emitidas em 

cada entidade Não Vida do Grupo. Tal inclui, entre outros aspetos, 

regras de aceitação de riscos, orientação relativamente a sinistros, 

atividade e gestão da assunção de resseguros. 

F. RÁCIOS DE SINISTRALIDADE 

Um rácio de sinistralidade é o único indicador utilizado para avaliar a 

adequação da parte das taxas de prémio comercializados para cobrir 

indemnizações de seguros. É definido como o rácio do custo total de 

sinistros (estimado) dividido pelos prémios adquiridos. O rácio combinado 

é a soma do rácio de sinistralidade e o rácio de despesas (incluindo 

comissões). 

Ao nível do Grupo, estão em vigor vários regimes de reporting 

relacionados com o acima exposto, por exemplo, relatórios de KPI e 

testes de adequação, tanto sobre reservas para sinistros como para 

prémios. De modo geral, deveremos esperar um rácio combinado inferior a 100 

por cento, com um objetivo abaixo dos 96%. Por motivos de volatilidade 

intrínseca do processo dos sinistros e/ou ineficácia de prémios, 

podemos observar ocasionalmente um rácio combinado superior a 100 

por cento. A última situação é abordada na gestão dos riscos Não Vida 

(ver ponto E. acima). 

Além disso, foi criado um modelo interno para melhor gerir riscos de 

subscrição Não Vida das entidades e do grupo. O modelo é utilizado para 

encontrar os programas de resseguro ótimos que mitigam os riscos Não 

Vida das entidades, mas também para evitar a concentração de riscos 

em todo o Grupo. Os sinistros relacionados com o clima são um exemplo 

típico de concentração de riscos para o grupo. As alterações climáticas 

têm um foco particular neste contexto. Para a modelação de fenómenos 

naturais, são utilizados modelos externos. A Ageas garante um 

acompanhamento permanente das implicações das alterações 

O rácio combinado e rácio de sinistralidade podem ser encontrados na 

nota 8 Relatório do segmento. 

G. SENSIBILIDADES DE PROVISÕES TÉCNICAS 

As sensibilidades Não Vida apresentadas na tabela abaixo assumem o impacto no resultado antes de impostos, considerando uma redução de 10% 

das despesas, conforme consta na demonstração de resultados consolidada, e um aumento de 5% dos custos com sinistros, conforme consta na 

demonstração de resultados consolidada. Impacto 

no resultado antes 

de impostos a 

31 dezembro 2021 

Impacto 

no resultado antes 

de impostos a 31 

dezembro 2020 Sensibilidades Não Vida 

H. TABELAS DE PROVISÃO POR SINISTROS 

As reservas para sinistros e despesas com sinistros que constam da 

demonstração da posição financeira são analisadas pelos atuários e 

pelos departamentos de gestão de sinistros por ano do acidente. Os 

pagamentos e as reservas para perdas são assim representados numa 

tabela de duas dimensões relacionadas com o tempo: ano de 

ocorrência dos acidentes (ano de ocorrência do sinistro, nas colunas) e 

ano civil (ou ano de desenvolvimento, nas linhas). Este designado 

triângulo de run-off apresenta o modo como a reserva para sinistros se 

desenvolve ao longo do tempo devido aos pagamentos efetuados e às 

novas estimativas dos custos finais na respetiva data da demonstração 

da posição financeira. 

Todos as indemnizações a que dizem respeito resultam de contratos de 

seguros, conforme definido pelas IFRS, incluindo todos os contratos de 

acidentes pessoais e saúde, imóveis e acidentes fatais, cujas reservas 

possam ser declaradas num formato triangular. Todos os valores 

materiais indicados não são descontados. As reservas para sinistros que 

são detidas numa base descontada com técnicas semelhantes às dos 

seguros Vida (p. ex., rendas derivadas de invalidez permanente ou morte 

derivadas de linhas como Acidentes de trabalho ou Responsabilidade 

Civil Motora) estão incluídas nas linhas de reconciliação. 

Todos os valores na tabela são calculados às taxas de câmbio 

aplicáveis no final do exercício de 2021. 
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Custos das participações de sinistros (5%) (126) 
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NOTAS GERAIS 

A tabela de desenvolvimento da provisão por sinistros por ano de ocorrência do acidente é a seguinte. 

Ano de ocorrência do acidente 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Pagamentos a: 

N 

N + 1 

N + 2 

N + 3 

N + 4 

N + 5 

N + 6 

N + 7 

N + 8 

N + 9 

1 046 

494 

120 

90 

67 

51 

21 

16 

12 

9 

997 

503 

115 

75 

60 

31 

18 

18 

8 

1 107 

512 

131 

82 

62 

51 

23 

4 

1 083 

522 

135 

103 

51 

48 

17 

1 327 

506 

123 

90 

72 

44 

1 235 

520 

118 

94 

62 

1 241 

534 

130 

83 

1 257 

498 

130 

1 182 

437 

1 449 

Custo de sinistros: (Pagamentos acumulados + 

Reservas pendentes para sinistros) 

N 

N + 1 

N + 2 

N + 3 

N + 4 

N + 5 

N + 6 

N + 7 

N + 8 

N + 9 

2 102 

2 069 

2 072 

2 048 

2 070 

2 074 

2 056 

2 042 

2 041 

2 031 

2 082 

2 027 

1 968 

1 951 

1 984 

1 971 

1 943 

1 934 

1 929 

2 184 

2 168 

2 168 

2 183 

2 144 

2 101 

2 091 

2 067 

2 176 

2 160 

2 215 

2 149 

2 098 

2 105 

2 101 

2 618 

2 618 

2 513 

2 401 

2 386 

2 360 

2 384 

2 359 

2 330 

2 271 

2 263 

2 369 

2 409 

2 373 

2 301 

2 418 

2 308 

2 388 

2 224 

2 157 

2 645 

Perda final, estimada à data inicial 

Perda final, estimada pelo ano anterior 

Perda final, estimada pelo ano atual 

Excedente (deficiência) do ano corrente 

vs. ano de ocorrência do acidente 

2 102 

2 041 

2 031 

2 082 

1 934 

1 929 

2 184 

2 091 

2 067 

2 176 

2 105 

2 101 

2 618 

2 386 

2 360 

2 384 

2 271 

2 263 

2 369 

2 373 

2 301 

2 418 

2 308 

2 388 

2 224 

2 224 

2 157 

2 645 

2 645 

71 153 117 75 258 121 68 30 67 

Excedente (deficiência) do ano corrente vs. ano anterior 10 5 24 4 26 8 72 (80) 67 

Reservas pendentes para sinistros anteriores a 2012 

Reservas pendentes para sinistros de 2012 a 2021 

Outros passivos de sinistros 

(não incluídos na tabela) 

Sinistros relativos a acidentes de trabalho 

e cuidados de saúde 

Total de reservas para sinistros na demonstração da posição financeira 

482 

3 428 

2 178 

1 563 

7 649 
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Para passivos semelhantes aos passivos Não Vida ou modelados de 

modo semelhante, consulte a secção 4.7.2.2 “Riscos de subscrição Não 

Vida”. 

A tabela de desenvolvimento da provisão por sinistros por ano de 

ocorrência do acidente apresenta o desenvolvimento do total da perda 

final (incluindo pagamentos efetuados e as reservas pendentes para 

sinistros) para cada ano de ocorrência individual (conforme indicado na 

coluna), e para cada ano de desenvolvimento (conforme indicado na 

linha) desde o ano de ocorrência ao longo do exercício de 2020. 

4.7.3 Riscos operacionais 

O risco operacional é definido como o risco de perdas decorrentes de 

processos internos inadequados ou falhados, pessoais, de sistemas ou 

eventos externos. 

O triângulo relacionado com “Pagamentos” relata o valor dos pagamentos 

de sinistros líquidos de recuperações, brutos de resseguro. 

A Ageas vê o risco operacional como um risco “geral”, abrangendo um 

número de sub-riscos: Práticas de Emprego e Segurança no Local de 

Trabalho, Execução, Entrega e Gestão de Processos, Tecnologia, 

Fraude Interna, Fraude Externa, Danos a Ativos Físicos (incluindo 

segurança física), Clientes, Produtos Empresa e Prática Jurídica, 

Conduta, Compliance Regulamentar, Terceiros, Relatórios Estatutários, 

Divulgação e Impostos, Continuidade Empresarial, Gestão de Crise e 

Resiliência Operacional, Gestão de Dados, Segurança da Informação 

(incluindo ciber) e Risco de Modelo. 

O segundo triângulo, “Custos de sinistros”, relata a soma dos 

pagamentos acumulados e das reservas pendentes para sinistros, 

incluindo IBN(E)R para cada ano de ocorrência, bruta de resseguro. 

As rubricas da linha “perda final”, estimadas à data inicial da ocorrência 

no exercício anterior e no atual, refletem o facto de que a estimativa varia 

com o conhecimento e a informação adquirida sobre os sinistros. Quanto 

maior for o período de desenvolvimento dos sinistros, mais precisa será a 

estimativa da perda final. 
De modo a garantir uma gestão adequada dos riscos operacionais, a 

Ageas implementou políticas e processos em todo o Grupo, que 

abrangem assuntos, entre outros, que contemplam: 

O montante do total das reservas para sinistros na demonstração da 

posição financeira é divulgado em pormenor na secção 19.4 “Passivo 

resultante de contratos de seguros Não Vida”. ▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Gestão da Continuidade do Negócio; 

Gestão de Riscos de Fraude; 

Segurança da Informação; 

Gestão de Dados; 

Subcontratação e Compras; 

Tratar os Clientes de modo justo; 

Gestão de Incidentes e Recolha de Dados de Perdas; 

Avaliação da Adequação do Controlo Interno; 

Processo de Identificação e Relatório dos Principais Riscos. 

O principal evento de risco de seguro em 2021 foram as inundações de 

julho, que podem ser consideradas como a maior catástrofe natural 

ocorrida nos últimos tempos na Bélgica. Estima-se que o custo total com 

estas inundações ao nível do mercado belga ultrapasse os 2 mil milhões. 

Estes montantes vão muito além do limite de cobertura de inundações 

previsto na legislação belga desde 2006, que é atualmente de 350 

milhões de euros agregados ao nível do mercado belga. As estimativas 

atuais do período de retorno deste evento variam, mas estudos 

científicos externos mencionam um período de retorno de 400 anos. No 

entanto, convém realçar que este período de retorno pode ser 

significativamente influenciado pelas alterações climáticas. Dada a 

natureza excecional do evento, as companhias de seguros belgas e os 

governos regionais chegaram a acordo, no qual as companhias de 

seguros aumentaram a sua intervenção para o dobro do limite legal e os 

governos regionais concordaram em cobrir os custos excedentes até um 

determinado montante. Além disso, o custo a compensar pelas regiões é 

pré-financiado pelas seguradoras através de um empréstimo à região de 

Valónia e de uma regularização trimestral relativamente às outras duas 

regiões. No final do ano, este empréstimo à região de Valónia ascendeu 

a 103,5 milhões de euros. Note-se que se o custo total com sinistros 

ultrapassar o montante mencionado no acordo, realizar-se-ão novas 

negociações, o que significa que na data de encerramento ainda há 

incerteza quanto à forma como os encargos relacionados com estes 

sinistros excedentes serão partilhados. 

A estratégia de mitigação do risco operacional da Ageas é minimizar 

as falhas ou perturbações operacionais, quer sejam causadas por 

fatores internos ou externos que possam prejudicar a nossa reputação 

e/ou incorrer em perdas financeiras através de um Sistema de 

Controlo Interno (SCI) forte e robusto. As iniciativas de sensibilização 

e formação face aos riscos fazem parte das atividades das entidades 

da Ageas, uma vez que são vitais para garantir que os Colaboradores 

entendem, de forma adequada, os seus cargos e responsabilidades 

em matéria de gestão de riscos. 
A Ageas aplica a fórmula padrão para calcular o capital de risco 

operacional. A Ageas também implementou uma abordagem baseada 

em cenários que utiliza pareceres especializados, dados internos e 

externos. A frequência e a gravidade estimadas são convertidas na 

potencial perda mais provável e na potencial perda mais pessimista 

para cada cenário de risco operacional. Os resultados dos cenários são 

utilizados para determinar se o capital de risco operacional baseado na 

fórmula padrão é suficiente para cobrir os nossos principais riscos 

operacionais. 

4.7.2.3 Risco de subscrição saúde 

O risco de subscrição de saúde reflete o risco decorrente da subscrição 

das obrigações de seguros de saúde, quer seja adotada numa base 

técnica semelhante à dos seguros Vida ou não, no seguimento dos 

riscos abrangidos e dos processos utilizados na condução do negócio. 

Um dos principais riscos operacionais enfrentados pelo Grupo Ageas em 

2021 continuou a ser o risco de segurança da informação (incluindo 

ciber e proteção de dados). Para mais detalhes, consulte a secção 4.6. Os componentes do risco de seguros de saúde são divididos, 

dependendo do tipo de passivo: se for semelhante ao risco Vida ou 

modelado com base em técnicas semelhantes às dos passivos Vida – 

consulte a secção 4.7.2.1 “Riscos de subscrição Vida”. 
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O ambiente geopolítico que pode afetar a nossa capacidade de 

manter/desenvolver negócios em diferentes países onde 

exercemos/pretendemos exercer atividade; 

Propensão/Alteração dos comportamentos dos Clientes; 

A inovação através de fatores internos (produtos e serviços de 

seguros próprios lançados) e externos (por exemplo, 

blockchain, automóveis sem condutor); 

Os riscos de concorrência decorrentes de alterações no 

cenário de concorrência ou posição de mercado. 

4.7.4 RISCOS ESTRATÉGICOS 
E EMPRESARIAIS 

▪ 

Esta categoria de risco cobre os fatores externos e internos que podem 

ter impacto na capacidade da Ageas de cumprir o seu plano de 

negócios e objetivos atuais, bem como de se posicionar para conseguir 

um crescimento contínuo e a criação de valor. 

▪ 

▪ 

Dois dos principais riscos estratégicos e comerciais enfrentados pelo 

Grupo Ageas em 2021 foram o “Risco de taxas de juro: prolongamento 

de taxas de juro baixas/súbita subida das taxas de juro, em combinação 

com prescrições em massa” e o “risco de subida da inflação”. Para mais 

detalhes, consulte a secção 4.6. 

▪ 

4.7.4.4 Risco sistémico 

O risco de interrupções das organizações de serviços financeiros que 

tem potencialmente graves consequências para o sistema financeiro 

e/ou para a economia real. Os eventos de risco sistémico podem ter 

origem, propagar-se ou permanecer fora da Ageas. 

4.7.4.1 Risco estratégico 

Riscos para a organização decorrentes de um entendimento pouco claro 

e da conversão da estratégia, níveis inadequadamente determinados de 

incerteza (risco) associados à estratégia e/ou desafios enfrentados 

durante as fases de implementação. Inclui: 
▪ Risco do Modelo de Negócios: 

risco para a organização decorrente do nosso modelo de negócios 

(e que tem uma influência nas decisões que tomamos). 

Risco de parceria: 

risco para a organização resultante de parcerias, dependência de 

canais de distribuição relacionados com Parceiros, controlo 

operacional limitado inerente a joint ventures, a oferta de serviços 

de seguros como parte de um “ecossistema de parcerias” mais 

ampla (por exemplo, produtos de seguros de associação com 

prestadores de serviços, como a Amazon, intervenientes de 

utilidades no espaço doméstico conectado). 

4.7.4.5 Risco de sustentabilidade 

Um risco de sustentabilidade é um evento ambiental, social ou de 

governance (ESG) incerto que, em caso de ocorrência, pode causar um 

impacto negativo significativo na Ageas. Inclui as oportunidades que 

podem estar disponíveis para a Ageas devido a mudanças nos fatores 

ambientais ou sociais. Ambiental está relacionado com a qualidade 

funcionamento do ambiente natural e dos sistemas naturais, e com a 

nossa contribuição positiva para isso. Social está relacionado com os 

direitos, bem-estar e interesses das pessoas e comunidades. 

Governance está relacionado com elementos tais como estrutura do 

Conselho de Administração, tamanho, Remuneração executiva, direitos 

dos Acionistas, interação do Stakeholder,... 

▪ 

O Grupo Ageas possui uma forte estrutura estratégica de gestão de 

riscos de forma a poder antecipar, reportar e mitigar estes riscos. O 

relatório da ORSA apresenta uma avaliação da adequação global da 

solvência para o período orçamentado de 3 anos (orçamento 

plurianual ou MYB), que abrange os riscos estratégicos. 

Os impactos dos riscos ESG são considerados e relatados ao longo de dois 
eixos: 

▪ Risco físico (riscos resultantes dos efeitos físicos das alterações 

climáticas) - avalia o impacto na empresa devido à materialização 

de riscos físicos (p. ex., danos à carteira de imóveis, bem-estar das 

pessoas devido a confinamentos prolongados/mudanças rápidas 

na cultura de trabalho, tecnologia, entre outros). 

Risco de transição (riscos resultantes da transição para uma 

economia de baixo carbono e resistente ao clima) - avalia o 

impacto na empresa devido às medidas de transição 

tomadas/implementadas para se alcançar uma economia apoiada 

por ESG. 

4.7.4.2 Risco de mudança 

Riscos para a organização decorrente da gestão da mudança (por 

exemplo, programas e projetos) ou uma incapacidade de se adaptar de 

forma suficientemente rápida às mudanças na indústria e no mercado 

(por exemplo, regulamentos e produtos). ▪ 

4.7.4.3 Risco da indústria 

Riscos decorrentes de fatores ambientais internos e/ou externos, tais 

como: 

Os riscos de sustentabilidade fazem parte da taxonomia de risco, pelo 

que os riscos são considerados através do risco no ciclo de execução nos 

Processos de Relatório dos Principais Riscos (KRR) e de Relatório de 

Riscos Emergentes da Ageas. Adicionalmente, foram realizados testes de 

esforço devido às alterações climáticas na avaliação ORSA de 2021. 

Ambiente macroeconómico decorrente de fatores económicos (por 

exemplo, inflação, deflação, desemprego, mudança de 

confiança/comportamento dos consumidores) que podem ter 

impacto no negócio. As taxas de juro/inflação/ 

deflação também se podem materializar através de riscos 

financeiros e/ou de seguro; 

▪ 
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As empresas no âmbito de resseguro internos são: 4.7.5 Resseguro 

Sempre que for adequado, as companhias de seguros da Ageas 

celebram contratos de resseguro para limitar a sua exposição às perdas 

de subscrição. Este resseguro pode ser numa base apólice-a-apólice (por 

risco) ou de carteira (por evento). Estes últimos eventos estão 

principalmente relacionados com as condições climáticas (por exemplo, 

furacões, terramotos e inundações) ou são provocados pelo homem, com 

múltiplas participações de sinistros desencadeadas por um único evento. 

As companhias de resseguro são selecionadas com base, em primeiro 

lugar, em considerações de fixação de preços e risco de incumprimento 

das contrapartes. A gestão do risco de incumprimento de contrapartes é 

integrada na gestão global do risco de crédito. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

AG Insurance, Bélgica; 

Ageas Insurance Limited, Reino Unido; 

Ageas Ocidental, Portugal; 

Ageas Seguros Não Vida, Portugal; 

Medis, Portugal; 

Ageas France; 

NCP específicas (participações não controladoras), por 

exemplo Tailândia, Turquia e Índia. 

Em linha com a sua Apetência pelo Risco, a Intreas reduz parte do 

seu risco no negócio assumido através da aquisição de coberturas de 

retrocessão do grupo e/ou cobre a proteção do seu próprio balanço. A 

Ageas SA/NV também subscreve tratados proporcionais, cobrindo 

uma parte do negócio Não Vida das participações controladoras. 

A Ageas integrou uma resseguradora interna, a Intreas N.V., e obteve 

em junho de 2015 uma licença nos Países Baixos. Em 2018, a Ageas 

obteve uma licença de seguros Vida e Não Vida para a Ageas SA/NV 

na Bélgica. Os negócios da Intreas N.V. foram totalmente transferidos 

para a Ageas SA/NV no decorrer de 2019 e a Intreas N.V. liquidada. Desde a transferência da atividade da Intreas para a Ageas SA/NV, foi 

adaptada a governance para respeitar e explorar a empresa no 

Enquadramento de Gestão de Riscos da Ageas, bem como estabelecer 

o controlo dos processos segundo as normas do Grupo. 

O intuito de obter uma licença para a Ageas SA/NV é otimizar o 

programa de resseguro do Grupo Ageas, harmonizando os perfis de 

risco entre os limites/entidades controlados e melhorando a 

fungibilidade do capital. 

A tabela abaixo apresenta detalhes de retenção de risco por linha de produto da Ageas (em milhões de euros). 

Perda máxima provável 

por risco 

Perda máxima provável 

por evento 2021 

Produto 

Automóvel, Responsabilidade civil 

Terrorismo 

Serviços de Gestão do Património 

Responsabilidade civil 

Acidentes de Trabalho 

Acidentes Pessoais 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

43 

99 

7 

3 

3 

A tabela apresenta o valor mais alto (limitado a um período de retorno de 

200 anos) por risco em todas as entidades do Grupo para coberturas 

semelhantes pelas quais o Grupo Ageas assume responsabilidade pela 

redução dos riscos emergentes; qualquer valor superior aos da tabela 

será transferido para resseguradoras terceiras para cobertura. A medição 

depende do tipo de evento coberto por estes contratos de resseguro: por 

risco único ou, em alternativa, por evento. Adicionalmente, dado que as 

coberturas de catástrofes para os danos próprios Automóvel 

foram integradas no tratado de resseguro da propriedade, a retenção 

mencionada é a máxima à qual o Grupo Ageas está exposto. 

Relativamente à retenção por evento, temos em conta a exposição 

máxima combinada de AIL, AGI e a Ageas SA/NV detida sob retenção. 

Os prémios cedidos aos resseguradores por linha de produto estão 

apresentados na Nota 30 “Prémios de seguro”. 
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NOTAS GERAIS 

Supervisão e solvência regulamentares 

5.1 
Requisitos e capital disponível ao abrigo da Solvência II - Modelo Interno Parcial 
(Pilar 1) 

Desde 1 de janeiro de 2016, a Ageas é supervisionada num nível consolidado com base na 

estrutura da Solvência II, aplicando um Modelo Interno Parcial (PIM) no reporte de pilar 1, em que a 

parte principal dos riscos Não Vida são modelados de acordo com fórmulas específicas da Ageas, 

em alternativa à abordagem de fórmulas padrão. 

A Ageas SA/NV é a empresa-mãe do 

Grupo Ageas. O Banco Nacional da 

Bélgica (NBB) designou a Ageas 

SA/NV como uma Holding de Seguros. 

Em junho de 2018, o NBB concedeu à 

Ageas SA/NV uma licença para 

subscrever atividades de resseguro 

dos ramos Vida e Não Vida. O NBB é a 

autoridade de supervisão do grupo e, 

nessa qualidade, recebe relatórios 

específicos que constituem a base da 

supervisão prudencial a nível do 

grupo. No seu cargo enquanto 

autoridade de supervisão do grupo, o 

NBB facilita a supervisão do grupo 

através de um colégio de 

supervisores. 

Os supervisores nos países membros 

do EEE onde a Ageas está ativa estão 

representados neste colégio. O 

colégio, que exerce atividade com 

base em regulamentos europeus, 

garante que a colaboração, a troca de 

informações e a consulta mútua entre 

as autoridades de supervisão se 

efetuam, promovendo ainda a 

convergência das atividades de 

supervisão. 

  

Para entidades totalmente consolidadas, o âmbito de consolidação da Solvência II é comparável ao 

âmbito de consolidação da IFRS, com exceção da Interparking, que é consolidada 

proporcionalmente na Solvência II e integralmente consolidada no IFRS. As associadas de capital 

europeias foram incluídas pro rata, sem quaisquer benefícios de diversificação, ao passo que as não 

europeias foram excluídas dos fundos próprios e necessitavam de solvência, dado que os regimes 

de solvência aplicáveis são considerados não equivalentes aos da Solvência II. Após a alienação da 

Tesco Underwriting no 2.º trimestre de 2021, a Ageas não tem nenhuma associada de capital 

europeia incluída pro rata. No 4.º trimestre de 2021, a AgeSA, a associada de capital turca adquirida 

em maio de 2021, entrou no âmbito dos cálculos de Solvência II do grupo. A AgeSA facultou 

cálculos de Solvência II à Ageas, os quais foram incluídos pro rata, sem qualquer diversificação. 

No Modelo Interno Parcial (PIM), a Ageas aplica medidas transitórias relacionadas com provisões 

técnicas em Portugal e França e a anterioridade da dívida híbrida emitida. 
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A reconciliação do Capital IFRS com os Fundos Próprios Elegíveis ao abrigo da Diretiva Solvência II e o rácio de solvência resultante de acordo com o 

Modelo Interno Parcial é a seguinte. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Os Fundos Próprios aumentaram de 7 869 milhões de euros no 4.º trimestre de 2020 para 7 956 milhões de euros no 4.º trimestre de 2021, explicados pelo 

pagamento de dividendos de participações na Ásia não incluídas na SII, pelo desempenho operacional do negócio de seguros e pelos movimentos favoráveis 

do mercado financeiro (taxas de juro e títulos de capital, em grande parte compensados pela inflação). Os fundos próprios também foram afetados pela 

recompra de Ações e pelos dividendos esperados distribuídos. 

Outros Fundos Próprios não transferíveis, principalmente relativos a participações de terceiros. 
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Total de fundos próprios elegíveis da Solvência II, 

dos quais - (não auditado): 7 956 

Nível 1 5 205 

Nível 1 restrito 1 164 

Nível 2 1 524 

Nível 3 63 

 

 
7 869 

5 048 

1 205 

1 537 

79 

 
Capital IFRS 14 172 

Capital Próprio 11 914 

Participações não controladas 2 258 

 
Passivos subordinados qualificados 2 807 

 
Alterações no âmbito do valor das IFRS (5 646) 

Exclusão de dividendos esperados (495) 

Consolidação proporcional (295) 

Desreconhecimento de associadas de capital (4 856) 

 
Diferenças de valorização - (não auditadas) (2 348) 

Reavaliação de investimentos imobiliários 1 783 

Desreconhecimento de concessões de parqueamento (407) 

Desreconhecimento do goodwill (610) 

Reavaliação de rubricas do balanço relacionadas com seguros - (não auditadas) 

(Provisões técnicas, resseguros recuperáveis, VOBA e CAD) (7 036) 

Reavaliação de ativos que, ao abrigo das IFRS, não são contabilizados pelo justo valor 

(Obrigações, Empréstimos, Hipotecas) 3 384 

Impacto fiscal nas diferenças de valorização 521 

Outros 17 

 
Total de fundos próprios da Solvência II - (não auditado) 8 985 

Fundos próprios não transferíveis (1 029) 

Total de fundos próprios elegíveis da Solvência II - (não auditado) 7 956 

Capital exigido do Grupo ao abrigo do Modelo Interno Parcial (SCR) – (não auditado) 4 226 

Rácio de capital 188,3 % 

 
13 774 

11 555 

2 219 

 
2 936 

 
(5 326) 

(485) 

(296) 

(4 545) 

 
(2 472) 

1 667 

(360) 

(596) 

 
(8 137) 

 
4 442 

617 

(106) 

 
8 912 

(1 043) 

7 869 

3 962 

198,6 % 
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NOTAS GERAIS 

A composição dos requisitos de solvência de capital pode ser resumida do seguinte modo: 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

5.2 
Gestão de capital da Ageas ao abrigo da Solvência II – 
SCRageas  (Pilar 2 - não auditado) 

A Ageas considera necessária uma base sólida de capital nas operações 

de seguros individuais, por um lado como vantagem competitiva e, por 

outro, sendo necessária para financiar o crescimento previsto. 

Neste acerto, o risco de spread é calculado com base na parte 

fundamental do risco de spread para todas as obrigações. Isto aumenta 

o SCR para obrigações de dívida pública da UE e obrigações com 

classificação elevada e diminui o risco de spread de todas as outras 

obrigações. As provisões técnicas são valores atuais líquidos avaliados 

através de uma curva de interesse, de acordo com a EIOPA, mas em 

vez de ser utilizado um ajuste de volatilidade padrão, as empresas 

aplicam um ajuste de volatilidade específico da empresa ou utilizam um 

modelo de perdas esperadas, com base na composição da sua carteira 

de ativos específicos. Este SCR é designado por SCRageas. 

Para a gestão do seu capital, a Ageas utiliza uma abordagem interna 

com base no Modelo Interno Parcial, com um risco de spread ajustado, 

aplicando um Modelo Interno para Imobiliário (desde 2016), a eliminação 

de medidas transitórias (à exceção do direito adquirido da dívida híbrida 

emitida e prorrogação dos prazos de relato) e um acerto pelo justo valor 

das reservas IAS 19. 
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Risco de mercado 5 000 

Risco de incumprimento das contrapartes 323 

Risco de subscrição do ramo Vida 944 

Risco de subscrição do ramo Saúde 338 

Risco de subscrição do ramo Não Vida 875 

Diversificação entre os riscos acima mencionados (1 673) 

Riscos não diversificáveis 552 

Absorção de perdas através de Provisões Técnicas (1 378) 

Absorção de perdas através de Impostos Diferidos (755) 

Capital exigido do Grupo ao abrigo do 

Modelo Interno Parcial (SCR) - (não auditado) 4 226 

 
Impacto do Modelo Interno Não Vida no Risco de Subscrição Não Vida 226 

Impacto do Modelo Interno Não Vida na Diversificação e outros riscos (117) 

Impacto do Modelo Interno Não Vida 

na absorção de perdas através de Impostos Diferidos 12 

Capital exigido do Grupo ao abrigo da Fórmula Padrão de SII - (não auditado) 4 347 

 
4 648 

325 

842 

331 

796 

(1 549) 

537 

(1 193) 

(774) 

 
3 962 

 
245 

(122) 

 
8 

4 093 
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O SCRageas pode ser reconciliado com o Modelo Interno Parcial SCR do seguinte modo: 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Os SCRageas diminuíram de 4 103 milhões de euros no 4.º trimestre de 

2020 para 4 033 milhões de euros no 4.º trimestre de 2021, 

principalmente explicado pelos seguintes fatores: 

A Capacidade de Absorção de Perdas das Provisões Técnicas inclui a 

conta de excedente desde 2021. Essa conta de excedente foi introduzida 

no enquadramento de modelagem para melhor refletir a forma como o 

resultado financeiro é gerido na continuidade. O modelo anterior realizou 

os ganhos e perdas de capital de forma consistente com os limites 

contratuais da Solvência II (visão run-off), que conferiu uma visão 

distorcida da margem financeira futura. 

O risco de mercado aumentou devido a novos investimentos em 

riscos de capital próprio e patrimonial, principalmente compensado 

por uma alteração do modelo de crédito introduzida na Bélgica no 

4.º trimestre de 2021. A tomada do risco demonstra a busca 

constante por rendimento, mas é aplicado nos limites predefinidos 

da apetência pelo risco. 

Os riscos de subscrição dos ramos Vida e Não Vida 

aumentaram principalmente devido a maiores riscos de 

prescrição, despesa e catástrofe. 

Estes aumentos foram mais do que compensados pelo aumento da 

Capacidade de Absorção de Perdas das Provisões Técnicas. 

▪ 

▪ 

O aumento do SCR devido à inclusão da AgeSA foi parcialmente 

compensado pela diminuição do SCR após a alienação da Tesco 

Underwriting. 

▪ 
31 de dezembro de 

2021 

Solvência 

31 de dezembro de 
2020 

Solvência Fundos 
próprios SCR Rácio 

Fundos 
próprios SCR Rácio 

O objetivo (target) do rácio de capital está estabelecido nos 175% com base no SCRageas. 

157 Ageas Relatório e Contas 2021 

 
Bélgica 6 116 2 884 212,1% 

UK 751 431 174,2% 

Europa Continental 1 172 728 161,0% 

Resseguro 905 405 223,3% 

Conta Geral, incluindo eliminação e diversificação 904 211 

Fundos próprios não transferíveis/diversificação (1 713) (531) 

Total da Ageas 8 135 4 128 197,1% 

 
5 882 3 019 194,8% 

840 463 181,5% 

1 051 634 165,8% 

832 407 204,4% 

1 035 161 

(1 583) (513) 

8 057 4 171 193,2% 

 
Fundos Próprios Elegíveis da Solvência II do Grupo 

ao abrigo do Modelo Interno Parcial 7 956 

Exclusão da Conta Geral (204) 

Reavaliação da Provisão Técnica (112) 

Reconhecimento de concessões de parqueamento 399 

Recálculo de não transferíveis (107) 

Fundos próprios elegíveis do Grupo na Solvência II ageas 7 932 

 

 
7 869 

(289) 

(221) 

362 

40 

7 761 

 
Modelo Interno Parcial SCR do Grupo 4 226 

Excluindo o impacto da Conta Geral (101) 

Modelo Interno Parcial SCR de Seguros 4 125 

Impacto do Modelo Interno Imobiliário (184) 

Risco de spread adicional 252 

Menos diversificação (13) 

Menos ajuste da Provisão Técnica (156) 

Menos diminuição das perdas por impostos diferidos 9 

Seguros SCR ageas 4 033 

 
3 962 

(71) 

3 891 

(271) 

623 

11 

(80) 

(72) 

4 103 
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NOTAS GERAIS 

Remunerações e benefícios 

6.1 
Benefícios dos Colaboradores 

 
Esta nota abrange benefícios pós-

emprego, outros benefícios a longo 

prazo para Colaboradores e benefícios 

de rescisão. Os benefícios pós-emprego 

são benefícios para Colaboradores, 

como pensões e cuidados médicos pós-

emprego, que são pagos após o 

término do emprego. 

Os outros benefícios a longo prazo 

para Colaboradores são os 

benefícios para Colaboradores que 

não são (totalmente) devidos no 

prazo de doze meses após o período 

em que os Colaboradores prestaram 

o serviço relacionado, incluindo 

prémios/regalias por serviço 

prolongado e benefícios de 

invalidez de longo prazo. 

Os benefícios de rescisão são 

benefícios para Colaboradores pagos 

em resultado do final prematuro do 

contrato de trabalho do Colaborador. 

  

A tabela abaixo disponibiliza uma visão geral de todos os passivos de benefícios para Colaboradores 
(ativos) na Ageas. 

2021 2020 

Os passivos e os custos de serviço relacionados são calculados de acordo com o Método de Crédito 

de Unidades Projetadas. O objetivo desta metodologia é pagar os benefícios de cada participante à 

medida que vencem, tendo em conta futuros aumentos da compensação e os princípios de alocação 

de benefícios do plano. 

A obrigação do benefício definido é o valor atual líquido dos benefícios atribuídos ao participante 

avaliados à data de relatório. O custo real do serviço é o valor atual líquido dos benefícios do 

participante atribuídos ao serviço durante o exercício. 

O custo de pensões inclui a despesa líquida com juros, calculado ao aplicar-se a taxa de desconto 

sobre o passivo líquido de pensões. A taxa de desconto é a taxa das obrigações de crédito de 

empresas de alta qualidade em que existe um mercado ativo para tais obrigações, e uma taxa de 

obrigações de dívida pública noutros mercados. 

Alguns ativos poderão estar limitados ao seu montante recuperável sob a forma de uma redução 

em contribuições futuras ou reembolso em numerário (limite máximo do ativo). Adicionalmente, 

poderá haver o reconhecimento de um passivo a partir de um requisito de financiamento mínimo. 

O reconhecimento de perdas e ganhos atuariais para benefícios pós-emprego ocorre em “outras 

receitas integrais”, ao passo que para outros benefícios a longo prazo para Colaboradores e 

benefícios de rescisão ocorre na demonstração de resultados. 
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Benefícios pós-emprego - planos de benefícios definidos - pensões 727 

Outros benefícios pós-emprego 137 

Outros benefícios de longo prazo para Colaboradores 17 

Benefícios de rescisão 5 

Total do passivo de benefícios definidos (ativos), líquido 886 

 
825 

153 

18 

4 

1 000 

 



 

Interno 

Estes planos comprometem o empregador com o pagamento de 

contribuições definidas pelos termos do plano, e para garantir um 

retorno mínimo ligado aos rendimentos das obrigações de dívida 

pública belgas, com uma base de 1,75% e um limite de 3,75%. 

6.1.1 Benefícios pós-emprego 

Planos de pensões de benefício definido e outros benefícios pós-

emprego  

A Ageas gere planos de pensões de benefício definido que abrangem a 

maior parte dos seus Colaboradores. A lei de 18 de dezembro de 2015, que garante a sustentabilidade e a 

natureza social das pensões complementares de reforma e o reforço do 

carácter adicional relativo às pensões por velhice, modifica o 

compromisso do empregador para com estes planos. A partir de 1 de 

janeiro de 2016, a taxa de juro garantida pelo empregador é igual a uma 

percentagem (igual a 65%) do retorno médio das obrigações lineares 

belgas com um prazo de 10 anos ao longo dos 24 meses antes de 1 de 

junho. Esta taxa estará em vigor a 1 de janeiro do ano seguinte. Este 

cálculo resulta numa taxa de juro garantida de 1,75% a 1 de janeiro de 

2021 (1,75% a 1 de Janeiro de 2020). 

Ao abrigo dos planos de pensões de benefício definido, os benefícios 

são calculados com base nos anos de serviço e nível de salário. As 

obrigações de pensões são determinadas com base nas tabelas de 

mortalidade, rotatividade de Colaboradores, desvio salarial e 

pressupostos económicos, como inflação e taxa de desconto. As taxas 

de desconto são definidas por país ou região com base no rendimento 

(à data de fecho) das obrigações AA corporativas. Estes planos de 

benefício definido expõem o Grupo a riscos atuariais, como 

longevidade, câmbio, taxa de juro e risco de mercado. 
Além das pensões, os benefícios pós-emprego podem também incluir 

outras despesas, como o reembolso parcial de prémios de seguros de 

saúde, que continuam a ser concedidos aos Colaboradores após a 

reforma. 

Devido a estes avais de retorno mínimo, os planos WAP/LPC não 

cumprem, num sentido rigoroso, a definição de planos de contribuições 

definidas da IAS 19. Apesar de a IAS 19 não abordar a contabilização 

de planos híbridos, a alteração da lei a 1 de janeiro de 2016 facilitou a 

contabilização destes planos aplicando o Método de Crédito de 

Unidades Projetadas. Em conformidade, a Ageas estimou os passivos 

de obrigações definidas a 1 de janeiro de 2016 ao abrigo da IAS 19. 

Planos de contribuições definidas 

A Ageas gere vários planos de contribuições definidas em todo o 

mundo. O compromisso do empregador para com um plano de 

contribuições definidas está limitado ao pagamento de contribuições 

calculado de acordo com os regulamentos do plano. As contribuições 

do empregador para planos de contribuições definidas ascenderam a 

11 milhões de euros em 2021 (2020: 11 milhões de euros) e estão 

incluídas em despesas com pessoal (ver nota 40). 

A seguinte tabela disponibiliza detalhes sobre os montantes 

apresentados na demonstração da posição financeira a 31 de 

dezembro, em relação às obrigações de pensões de benefício definido e 

outros benefícios pós-emprego. Na Bélgica, a Ageas definiu planos de contribuições de acordo com a Lei 

de 28 de abril de 2003 relativa a pensões complementares de reforma 

(planos WAP/LPC). 

Planos de pensões de 
benefício definido Outros benefícios pós-emprego 

2021 2020 2021 2020 
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Valor atual de obrigações financiadas 294 

Valor atual de obrigações não financiadas 785 

Obrigação de benefício definido 1 079 

Justo valor dos ativos do plano (363) 

716 

Limite máximo do ativo/requisito mínimo de financiamento 10 

Outros montantes reconhecidos na demonstração da posição financeira 1 

Passivos (ativos) líquidos por benefícios definidos 727 

 
Montantes na demonstração da posição financeira: 

Passivos de benefícios definidos 808 

Ativos de benefícios definidos (81) 

Passivos (ativos) líquidos por benefícios definidos 727 

 
307 

862 

1 169 

(353) 

816 

8 

1 

825 

 

 
870 

(45) 

825 

 

 
137 

137 

 
137 

 

 
137 

 

 
137 

 
137 

 

 
153 

153 

 
153 

 

 
153 

 

 
153 

 
153 
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NOTAS GERAIS 

Os passivos de benefício definido são classificados em “juros 

acumulados e outros passivos” (ver nota 24) e os ativos de benefício 

definido são classificados em “juros acumulados e outros ativos” (ver 

nota 15). 

ser considerados ativos do plano. Por este motivo, estes planos são 

classificados como “não financiados”. 

Do ponto de vista económico, o passivo líquido definido é compensado 

pelos ativos não qualificados do plano que são detidos na Ageas (2021: 

544 milhões de euros; 2020: 531 milhões de euros), resultando num 

passivo líquido de 184 milhões de euros em 2021 (2020: 294 milhões de 

euros) para as obrigações de pensões de benefício definido. 

Dado que a Ageas é uma instituição financeira especializada na gestão 

de benefícios de Colaboradores, os planos de pensões de alguns dos 

seus Colaboradores são segurados pelas companhias de seguros da 

Ageas. Ao abrigo das IFRS, os ativos que apoiam estes planos de 

pensão não são alvo de qualificação e, consequentemente, não podem  

A seguinte tabela reflete as alterações dos passivos de benefício definido (ativos) reconhecidos na demonstração da posição financeira. 

Planos de pensões de 
benefício definido Outros benefícios pós-emprego 

2021 2020 2021 2020 

A tabela abaixo apresenta as alterações das obrigações de benefício definido. 

Planos de pensões de 
benefício definido Outros benefícios pós-emprego 

2021 2020 2021 2020 

A tabela seguinte apresenta as alterações no justo valor dos ativos do plano. 

Planos de pensões de benefício definido 2021 2020 
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Justo valor dos ativos do plano a 1 de janeiro 353 

Rendimentos provenientes de juros 4 

Reavaliação (retorno dos ativos do plano, excluindo o efeito da taxa de juro) 3 

Contribuições do empregador 2 

Benefícios pagos (16) 

Diferenças cambiais 18 

Outros (1) 

Justo valor dos ativos do plano a 31 de dezembro 363 

 
343 

5 

29 

2 

(12) 

(13) 

(1) 

353 

 
Obrigações de benefício definido 

a 1 de janeiro 1 169 

Custo de serviços correntes 57 

Custo relativo a juros 5 

Custo de serviços passados - benefícios adquiridos e não adquiridos 

Reavaliação (112) 

Contribuições dos participantes pagas ao empregador 2 

Benefícios pagos (18) 

Benefícios pagos diretamente pelo empregador (40) 

Diferenças cambiais 16 

Obrigações de benefício definido 

a 31 de dezembro 1 079 

 

 
1 071 

53 

10 

2 

93 

2 

(13) 

(37) 

(12) 

 
1 169 

 

 
153 

4 

1 

 
(18) 

 

 
(3) 

 

 
137 

 

 
140 

4 

1 

 
11 

 

 
(3) 

 

 
153 

 
Passivos líquidos por benefícios definidos 

(ativos) a 1 de janeiro 825 

Total de despesas de benefício definido 58 

Contribuições do empregador (4) 

Contribuições dos participantes pagas ao empregador 2 

Benefícios pagos diretamente pelo empregador (40) 

Diferenças cambiais (2) 

Outros 1 

Reavaliação (113) 

Passivos líquidos por benefícios definidos 

(ativos) a 31 de dezembro 727 

 

 
742 

59 

(3) 

2 

(37) 

1 

1 

60 

 
825 

 

 
153 

5 

 

 
(3) 

 

 
(18) 

 
137 

 

 
140 

5 

 

 
(3) 

 

 
11 

 
153 
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A seguinte tabela apresenta as alterações do limite máximo do ativo e/ou requisito mínimo de financiamento. 

2021 2020 

O limite do ativo diz respeito às entidades Ageas em Portugal. 

A seguinte tabela apresenta os componentes que afetam a demonstração de resultados relacionados com os planos de pensões de benefício definido e 

outros benefícios pós-emprego para o exercício findo a 31 de dezembro. 

Planos de pensões de 
benefício definido Outros benefícios pós-emprego 

2021 2020 2021 2020 

O custo de juros líquidos e outros estão incluídos nos custos de financiamento (ver nota 37). Todas as outras rubricas estão incluídas nas despesas com 
pessoal (ver nota 40). 

A tabela seguinte apresenta a composição das reavaliações para o exercício findo a 31 de dezembro. 

Planos de pensões de 
benefício definido Outros benefícios pós-emprego 

2021 2020 2021 2020 

A reavaliação do passivo líquido de benefício definido é reconhecida em 

“outras receitas integrais”. As reavaliações dos ativos do plano são 

sobretudo a diferença entre o retorno atual dos ativos do plano e a taxa 

de desconto esperada. As reavaliações das obrigações de benefício 

definido refletem a alteração dos pressupostos atuariais (ou seja, 

pressupostos demográficos e financeiros) e acetos pela experiência. 

Os acertos pela experiência são perdas e ganhos atuariais que surgem 

devido às diferenças entre os pressupostos atuariais efetuados no 

início do exercício e a experiência real durante o ano. 
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Retorno dos ativos do plano, excluindo o efeito da taxa de juro (3) 

Reavaliação do limite máximo do ativo/requisito mínimo de financiamento 2 

Perdas (ganhos) atuariais em relação a: 

alteração de pressupostos demográficos (7) 

alteração de pressupostos financeiros (86) 

acertos pela experiência (19) 

Reavaliação do passivo (ativo) líquido definido (113) 

 
(29) 

(4) 

 

 
96 

(3) 

60 

 

 
 

 

 

(16) 

(2) 

(18) 

 

 
 

 

14 

 
(3) 

11 

Custo de serviços correntes 57 

Custo líquido relativo a juros 1 

Custo de serviços passados - benefícios adquiridos e não adquiridos 

Acordos 

Total de despesas de benefício definido 58 

 
53 

5 

2 

(1) 

59 

 
4 

1 

 

 
5 

 
4 

1 

 

 
5 

 
Limite máximo do ativo/requisito mínimo de financiamento 

a 1 de janeiro 8 

Reavaliação 2 

Limite máximo do ativo/requisito mínimo de financiamento 

a 31 de dezembro 10 

 

 
12 

(4) 

 
8 
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NOTAS GERAIS 

A seguinte tabela reflete a duração média ponderada da obrigação de benefício definido em anos. 

Planos de pensões de 

benefício definido 

Outros benefícios 

pós-emprego 2021 

Duração média ponderada da obrigação de benefício definido 15 23 

A seguinte tabela apresenta os principais pressupostos atuariais efetuados para os países da zona euro. 

Planos de pensões de benefício 
definido Outros benefícios pós-emprego 

2021 

Alta 

2020 

Alta 

2021 

Alta 

2020 

Baixo Alto Baixo Baixo Baixo 

A taxa de desconto das pensões é ponderada pelo passivo de benefício definido líquido (ativo) em pensões. Os maiores esquemas de pensões 

encontram-se na Bélgica, com taxas de desconto que variam entre 0,28% e 1,14%. Os futuros aumentos salariais variaram em 2021 entre 1,50% para 

o grupo de Colaboradores mais velhos e 4,20% para os mais novos. 

A seguinte tabela apresenta os principais pressupostos atuariais efetuados para outros países. 

Planos de pensões de benefício definido 2021 2020 

A zona euro representa 80% do total das obrigações de benefício 

definido da Ageas. Os outros países incluem apenas as obrigações no 

Reino Unido. Os benefícios pós-emprego em países fora da zona euro 

e do Reino Unido não são considerados como significativos. 

Uma alteração de um por cento nos pressupostos atuariais terá o 

seguinte efeito nas obrigações de benefício definido para planos de 

pensões de benefício definido e outros benefícios pós-emprego. 

Planos de pensões de benefício 
definido Outros benefícios pós-emprego 

2021 2020 2021 2020 
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Obrigação de benefício definido 1 079 

 
Efeito das variações na taxa de desconto assumida: 

Aumento de um por cento (13,0%) 

Redução de um por cento 16,1% 

 
Efeito das variações no futuro aumento de salários assumido: 

Aumento de um por cento 12,4% 

Redução de um por cento (10,2%) 

 
Efeito das variações no aumento de pensões assumido: 

Aumento de um por cento 9,0% 

Redução de um por cento (7,8%) 

 
1 169 

 

 
(13,0%) 

16,3% 

 

 
11,4% 

(9,4%) 

 

 
8,8% 

(7,6%) 

 
137 

 

 
(19,3%) 

25,3% 

 

 
153 

 

 
(19,5%) 

25,8% 

 

 
Taxa de desconto 1,8 % 

Futuros aumentos de salários (incluindo a inflação de preços) 

 
1,3 % 

 

 
Taxa de desconto 0,3% 1,1% 

Futuros aumentos de salários (incluindo a inflação de preços) 1,5% 4,2% 

Futuros aumentos de pensões (incluindo a inflação de preços) 1,5% 1,8% 

Taxas de crescimento dos custos com cuidados médicos  

 
0,0% 0,6% 

1,5% 4,1% 

1,5% 1,7% 

 

 
1,0% 1,2% 

 

 
2,0% 3,8% 

 
0,5% 0,6% 

 

 
2,0% 3,8% 
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Uma alteração de um por cento nas taxas da tendência de custos médicos assumidos teria o seguinte efeito nas obrigações de benefício definido para custos 
médicos. 

Cuidados médicos 

2020 2021 

A composição do ativo do plano para obrigações de pensões é a seguinte. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 % 

Os ativos do plano incluem predominantemente títulos de receita fixa, seguidos de títulos de capital, (fundos) imobiliários e contratos de investimento com 

companhias de seguros. A política interna de investimento da Ageas estipula que o investimento em derivados e mercados emergentes para efeitos de 

financiamento de planos de pensões deve ser evitado. O montante em “Outros” está relacionado com os dois fundos diversificados no Reino Unido. 

A composição dos ativos não qualificados para obrigações de pensões é a seguinte. 

31 de dezembro de 
2021 

 31 de dezembro de 
2020 % 

A Ageas ajusta gradualmente a sua política de alocação de ativos para assegurar uma correspondência aproximada entre a duração dos ativos e dos 
passivos de pensões. 

As contribuições do empregador que deverão ser pagas para os planos de benefícios pós-emprego durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2021 são 
as seguintes. 

Planos de pensões de 

benefício definido 

Contribuição esperada no ano seguinte para ativos do plano 

Contribuição esperada no ano seguinte para ativos não qualificados do plano 

15 

45 
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Títulos de capital próprio 39 7,0% 

Títulos de dívida 431 77,1% 

Contratos de seguro 15 2,7% 

Bens imobiliários 58 10,4% 

Títulos convertíveis 13 2,3% 

Caixa 3 0,5% 

Total 559 100,0% 

 
35 6,4% 

432 79,3% 

14 2,6% 

57 10,5% 

10 1,8% 

(3) (0,6%) 

545 100,0% 

 
Títulos de capital próprio 41 11,3% 

Títulos de dívida 230 63,4% 

Contratos de seguro 27 7,4% 

Bens imobiliários 29 8,0% 

Caixa 4 1,1% 

Outros 32 8,8% 

Total 363 100,0% 

 
65 18,4% 

157 44,5% 

30 8,5% 

41 11,6% 

6 1,7% 

54 15,3% 

353 100,0% 

Obrigações de benefício definido 136 

 
Efeito das variações nos custos médicos e taxas tendenciais assumidas: 

Aumento de um por cento 26,9% 

Redução de um por cento (20,0%) 

 
153 

 

 
25,1% 

(18,7%) 

 

 

% 

% 
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NOTAS GERAIS 

6.1.2 Outros benefícios de longo prazo para Colaboradores 

Os outros benefícios a longo prazo para Colaboradores incluem prémios/regalias por serviço prolongado. A tabela abaixo apresenta os passivos líquidos. 

Os passivos relacionados com outros benefícios a longo prazo para Colaboradores estão incluídos na demonstração da posição financeira, em juros 

acumulados e outros passivos (ver nota 24). 

2021 2020 

A seguinte tabela apresenta as alterações em passivos para outros benefícios a longo prazo para Colaboradores durante o exercício. 

2021 2020 

A tabela abaixo disponibiliza o conjunto de pressupostos atuariais aplicados no cálculo dos passivos para outros benefícios a longo prazo para 
Colaboradores. 

2021 

Alta 

2020 

Alta Baixo Baixo 

As despesas relacionadas com outros benefícios de longo prazo para Colaboradores são apresentadas abaixo. O custo de juros está incluído nos custos de 

financiamento (ver nota 37), todas as outras despesas estão incluídas nas despesas com pessoal (ver nota 40). 

2021 2020 

6.1.3 Benefícios de cessação 

Os benefícios de rescisão são benefícios dos Colaboradores a pagar em resultado da decisão de uma Sociedade para cessar o emprego de um 

Colaborador antes da data de reforma normal, ou a decisão de um Colaborador de aceitar o despedimento voluntário em troca desses benefícios. 

A tabela abaixo apresenta os passivos relacionados com benefícios de rescisão incluídos na demonstração da posição financeira, em juros acumulados e 

outros passivos (ver nota 24). 

2021 2020 
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Obrigações de benefício definido 5 

Passivos (ativos) de benefício definidos, líquido 5 

 
4 

4 

Custo de serviços correntes 1 

Perdas (ganhos) atuariais líquidos reconhecidos imediatamente (1) 

Total de custos 

 
1 

 
1 

 
Taxa de desconto 0,32% 0,70% 

Futuros aumentos de salários 2,10% 4,20% 

 
0,03% 0,29% 

2,00% 4,10% 

Passivo líquido a 1 de janeiro 18 

Total de custos 

Benefícios pagos diretamente pelo empregador (1) 

Passivo líquido a 31 de dezembro 17 

 
17 

1 

 
18 

Obrigações de benefício definido 17 

Passivos (ativos) de benefício definidos, líquido 17 

 
18 

18 
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A seguinte tabela apresenta as alterações em passivos para benefícios de rescisão durante o exercício. 

2021 2020 

As despesas relacionadas com benefícios de rescisão são apresentadas abaixo. O custo de juros está incluído nos custos de financiamento (ver nota 

37). Todas as outras despesas estão incluídas nas despesas com pessoal (ver nota 40). 

2021 2020 

6.2 
Planos de incentivos associados a quotas 
e ações detidas por Colaboradores 

O pacote de remunerações da Ageas para os seus Colaboradores e 

Membros da Comissão Executiva e da Comissão de Gestão pode 

incluir instrumentos relacionados com ações. 

Após a aquisição, as ações terão de ser detidas durante mais 1,5 anos 

(5 anos no total a partir da data de concessão). Após este período de 

bloqueio, os beneficiários poderão vender as ações com benefícios 

mediante determinadas condições, em linha com a Política de 

Remunerações. Para mais detalhes sobre o plano, consulte a secção 

5.7.11 do Relatório da Comissão de Remunerações. 

Estes benefícios podem assumir a forma de: 

Ações restritas; 

Incentivos associados a ações. 

▪ 

▪ 

Para 2017, foi assumido o compromisso de conceder um total de 71 

870 ações de desempenho, para 2018 um total de 35 612 ações de 

desempenho, para 2019 um total de 51 393 ações de desempenho e, 

para 2020, um total de 53 269 ações de desempenho. 

6.2.1 Ações restritas 

Os membros da Comissão Executiva e de Gestão beneficiam de um 

plano de incentivos de longo prazo (LTI). Este plano consiste na 

concessão de ações de desempenho que são adquiridas após um 

período de 3,5 anos. O número de ações a conceder ao abrigo deste 

plano baseia-se na “Classificação do Negócio da Ageas”, que é o 

resultado do alcance dos KPI corporativos. O período de aquisição após 

3,5 anos está sujeito a uma avaliação do desempenho face ao retorno 

total dos Acionistas (TSR) em comparação com um grupo de pares. 

Para o ano de desempenho de 2021, os membros da Comissão 

Executiva e de Gestão assumiram o compromisso de conceder um total 

de 53 918 ações de desempenho. 

A tabela abaixo apresenta as alterações dos compromissos de ações restritas durante o exercício para membros da Comissão Executiva e da Comissão de 
Gestão. 

(número de ações em “000) 2022 2021 

6.2.2 Incentivos associados a ações. 

Em 2019, 2020 e 2021, a Ageas lançou um plano de incentivos ligado a ações para a sua administração de topo. Dependendo do desempenho relativo das 

ações da Ageas em relação a um grupo de pares ao longo de um período de três anos após o lançamento de cada um dos planos e a condição de emprego 

contínuo, os diretores de topo receberão um prémio em dinheiro igual a um montante: 

▪ 

▪ 

▪ 

entre 0 e o valor de 125 160 de ações da Ageas a 1 de abril de 2022 (plano de 2019); 

entre 0 e o valor de 135 480 de ações da Ageas a 1 de abril de 2023 (plano de 2020); 

entre 0 e o valor de 141 400 de ações da Ageas a 1 de abril de 2024 (plano de 2021). 

O passivo destas transações liquidadas em numerário é determinado pelo justo valor a cada data de relatório. 
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Número de ações restritas comprometidas para concessão a 1 de março 194 

Ações restritas (canceladas) 

Ações restritas adquiridas 

Número de ações restritas comprometidas para concessão a 31 de dezembro 

 
212 

 
(72) 

140 

Custo de serviços correntes 2 

Total de despesas 2 

 
1 

1 

Passivo líquido a 1 de janeiro 4 

Total de despesas 2 

Benefícios pagos diretamente pelo empregador (1) 

Passivo líquido a 31 de dezembro 5 

 
5 

1 

(2) 

4 
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NOTAS GERAIS 

6.3 
Remunerações dos Membros do Conselho de 
Administração e da Comissão Executiva 

Em relação à participação de Membros Não Executivos do Conselho de 

Administração no Conselho de Administração de subsidiárias da Ageas, 

Bart De Smet e Richard Jackson são membros do Conselho de 

Administração da Ageas UK Ltd, Guy de Selliers de Moranville é 

Presidente do Conselho de Administração da AG Insurance SA/NV e 

Katleen Vandeweyer é membro deste Conselho de Administração. Jane 

Murphy é membro do Conselho de Administração da Ageas France S.A., 

ao passo que Yvonne Lang Ketterer e Sonali Chandmale são membros do 

Conselho de Administração da Ageas Portugal Holdings SGSP (PT), da 

Médis (Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde S.A.), da Ageas 

Portugal - Companhia Portuguesa de Seguros S.A. e da Ageas Portugal - 

Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. 

6.3.1 Remuneração do Conselho de Administração 

Alterações no Conselho de Administração em 2021 

O Conselho de Administração é atualmente composto por catorze 

membros: Bart De Smet (Presidente), Guy de Selliers de Moranville (Vice-

presidente), Katleen Vandeweyer, Jane Murphy, Richard Jackson, 

Lucrezia Reichlin, Yvonne Lang Ketterer, Sonali Chandmal e Jean-Michel 

Chatagny como Administradores Não Executivos e Hans De Cuyper 

(CEO), Christophe Boizard (CFO), Filip Coremans (MD Asia), Antonio 

Cano (MD Europe) e Emmanuel Van Grimbergen (CRO) como 

Administradores Executivos. 

Dado que estas posições são remuneradas, os valores pagos são 

divulgados nas tabelas abaixo. 

Remuneração do Conselho de Administração 

As remunerações totais dos Membros Não Executivos do Conselho de 
Administração ascenderam a 1,48 milhões de euros no exercício de 2021 
(2020: 1.77 milhões de euros). Estas remunerações incluem a 
remuneração base dos membros de Conselho de Administração e as 
comissões de participação nas reuniões do Conselho de Administração e 
da Comissão de Direção, tanto a nível da Ageas como das suas 
subsidiárias. 

Lionel Perl e Jan Zegering Hadders cessaram funções como Membros do 

Conselho de Administração na Assembleia Geral de Acionistas de 19 de 

maio de 2021 e Jean-Michel Chatagny foi nomeado Membro do Conselho 

de Administração da Ageas SA/NV na mesma assembleia. 

As remunerações recebidas pelos Membros do Conselho de Administração em 2021 encontram-se detalhadas na tabela abaixo. O número de ações da 

Ageas detidas pelos membros do Conselho de Administração a 31 de dezembro de 2021 é declarado na mesma tabela. 

Taxas fixas 

2021 

Comissões de 
participação 

2021 

Ações da Ageas 

a 31/12/2021 Nome do dirigente (1) Função (2) Total (4) 

120 000 

60 000 

25 000 

25 000 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

35 000 

- 

- 

- 

- 

- 

625 000 

37 500 

42 000 

13 000 

16 000 

44 000 

42 500 

34 000 

34 000 

29 000 

33 000 

23 500 

- 

- 

- 

- 

- 

348 500 

157 500 

102 000 

38 000 

41 000 

104 000 

102 500 

94 000 

94 000 

89 000 

93 000 

58 500 

ver infra 

ver infra 

ver infra 

ver infra 

ver infra 

973 500 

37 121 

264 390 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 145 

26 548 

13 501 

16 076 

8 554 

372 335 

Bart De Smet 

Guy de Selliers de Moranville 

Lionel Perl 

Jan Zegering Hadders 

Yvonne Lang Ketterer 

Richard Jackson 

Jane Murphy 

Lucrezia Reichlin 

Katleen Vandeweyer 

Sonali Chandmal 

Jean-Michel Chatagny 

Hans De Cuyper 

Christophe Boizard 

Filip Coremans 

Antonio Cano 

Emmanuel Van Grimbergen 

Total 

Presidente 

Vice-presidente 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Chief Executive Officer (CEO) (3) 

Chief Financial Officer (CFO) (3) 

Managing Director Asia (MD Asia) (3) 

Managing Director Europe (MD Europe) (3) 

Chief Risk Officer (CRO) (3) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Jean-Michel Chatagny passou a fazer parte do Conselho de Administração a partir de 01/05/2021. Lionel Perl e Jan Zegering Hadders cessaram funções a 01/05/2021. 

Os Membros do Conselho de Administração recebem igualmente comissões de participação pelas reuniões de comissão em que participam como convidados. 

Os membros do Conselho Executivo não são remunerados como Membros do Conselho de Administração, mas sim como membros da Comissão Executiva. 

Excluindo reembolso de despesas. 

240 000 Ações detidas indiretamente através de fundos. Este número inclui uma correção comparativamente às publicações anteriores. O Sr. de Selliers confirmou que é necessário efetuar esta 

correção devido a um lapso e que não houve transações realizadas por este fundo em ações da Ageas ao longo de 2021 
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As remunerações recebidas pelos membros do Conselho de Administração em 2021 pelos seus mandatos em subsidiárias da Ageas são mencionadas na 
tabela abaixo. 

Nome do dirigente (1) Função Taxas fixas 2021 
Comissões de 

participação 2021 Total (2) 

Bart De Smet 

Guy de Selliers de Moranville 

Jan Zegering Hadders 

Lionel Perl 

Richard Jackson 

Jane Murphy 

Lucrezia Reichlin 

Yvonne Lang Ketterer 

Sonali Chandmal 

Katleen Vandeweyer 

Hans De Cuyper 

Christophe Boizard 

Filip Coremans 

Antonio Cano 

Emmanuel Van Grimbergen 

Total 

Presidente 

Vice-presidente 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Membro não executivo do Conselho de Administração 

Chief Executive Officer (CEO) 

Chief Financial Officer (CFO) 

Managing Director Asia (MD Asia) 

Managing Director Europe (MD Europe) 

Chief Risk Officer (CRO) 

41 250 

60 000 

15 000 

85 678 

33 750 

45 000 

- 

33 750 

33 750 

30 000 

- 

- 

- 

- 

- 

378 178 

12 000 

26 000 

7 000 

5 500 

11 500 

24 000 

- 

13 500 

14 500 

18 000 

- 

- 

- 

- 

- 

132 000 

53 250 

86 000 

22 000 

91 178 

45 250 

69 000 

- 

47 250 

48 250 

48 000 

- 

- 

- 

- 

- 

510 178 

(1) Os membros do Conselho Executivo não são remunerados como membros do Conselho de Administração, mas sim como membros da Comissão Executiva 

(ver nota 6.3.2 para detalhes sobre a sua remuneração). 

(2) Excluindo reembolso de despesas. 

6.3.2 Remuneração dos membros da Comissão Executiva. uma remuneração fixa de 2 992 150 euros (comparativamente aos 

2 939 758 euros em 2020) composta por uma remuneração base de 

2 590 000 euros e outros benefícios (seguros de saúde, morte e 

invalidez e viatura da empresa) de 402 150 euros; 

uma remuneração variável de 3 279 138 euros (comparativamente 

aos 3 395 201 euros em 2020) composta por uma remuneração 

variável (STI) a um ano de 1 530 888 euros, a pagar em numerário 

durante um período de 3 anos, e uma variável plurianual (LTI) sob 

a forma de ações de 1 748 250 euros; 

despesas com pensões no valor de 926 244 euros (excluindo 

impostos) (comparativamente aos 986 122 euros em 2020). 

▪ 

6.3.2.1  A Comissão Executiva em 2021 

A 31 de dezembro de 2021, a Comissão Executiva da Ageas era 

composta por Hans De Cuyper (CEO), Christophe Boizard (CFO), Filip 

Coremans (MD Asia), Antonio Cano (MD Europe) e Emmanuel Van 

Grimbergen (CRO). 

▪ 

6.3.2.2 Remuneração total em 2021 da Comissão Executiva 

Em 2021, o total das remunerações, incluindo as contribuições de 

pensões e benefícios adicionais da Comissão Executiva ascendeu a 7 

197 532 euros, comparativamente a 7 749 540 euros em 2020. Esta era 

composta por: 

▪ 

A tabela abaixo apresenta uma visão geral de todos os elementos de remuneração dos membros da Comissão Executiva. 

           - 1 - 

Remuneração Fixa 

 

- 2 - 

Remuneração Variável 

- 3 - 

Rubricas 

extraordinárias 

- 4 - 

Despesas 

com pensões 

- 5 - 

Remuneração 

Total 

Proporção 

de 

 

Nome Dirigente 

Outros 

Benefícios 
Variável 
a um ano 

Variável 
plurianual(1) 

Fixo 

(1+4)/5 

Variável 

(2+3)/5 

Compensação 
base Honorário 

H. De Cuyper 

C. Boizard 

E. Van Grimbergen 

A. Cano 

F. Coremans 

Total 

650 000 

485 000 

485 000 

485 000 

485 000 

2 590 000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

86 748 

101 086 

62 629 

77 750 

73 937 

402 150 

389 676 

280 575 

284 211 

285 667 

290 759 

1 530 888 

438 750 

327 375 

327 375 

327 375 

327 375 

1 748 250 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

171 504 

196 890 

161 352 

197 691 

198 807 

926 244 

1 736 678 

1 390 926 

1 320 567 

1 373 483 

1 375 878 

7 197 532 

52 % 

56 % 

54 % 

55 % 

55 % 

48 % 

44 % 

46 % 

45 % 

45 % 

(1) Valor de mercado da variável plurianual aquando da concessão. 

A aquisição de ações após 3,5 anos está sujeita a uma medição relativa do desempenho do TSR comparativamente a um grupo de pares. 
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NOTAS GERAIS 

A. REMUNERAÇÃO FIXA 

A remuneração fixa consiste na remuneração base, honorários e outros benefícios, tais como seguros de saúde, morte e invalidez e viatura da empresa. 

Compensação Base 

A tabela abaixo apresenta os níveis de remuneração base de 2021 da Comissão Executiva e como se comparam com os de 2020. 

Nome Dirigente 2021 (1) 2020 (1) % 

Bart De Smet (CEO) 

Hans De Cuyper (CEO) 

Christophe Boizard (CFO) 

Emmanuel Van Grimbergen (CRO)(2) 

Antonio Cano (MD Europe) 

Filip Coremans (MD Asia) 

Total 

n/a 

650 000 

485 000 

485 000 

485 000 

485 000 

2 590 000 

583 333 

108 333 

485 000 

400 000 

485 000 

485 000 

2 546 666 

n/a 

n/a 

100% 

121% 

100% 

100% 

102% 

(1) Para Bart De Smet até 22/10/2020 e para Hans De Cuyper a partir de 22/10/2020. 

2) O salário base de Emmanuel Van Grimbergen foi ajustado ao dos outros membros da Comissão 

Executiva passado 1 ano completo a exercer funções após a nomeação. 

Honorários 

Os membros da Comissão Executiva não receberam quaisquer comissões pela sua participação nas reuniões do Conselho de Administração. 

Outros benefícios 

Os membros da Comissão Executiva receberam um montante total agregado de 402 150 euros, representando outros benefícios de acordo com a política 

de remunerações. 

B. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

A remuneração variável consiste no incentivo de curto prazo (STI - 

variável a um ano) e no incentivo de longo prazo (LTI - variável 

plurianual). 

Consulte a secção 5.7.6. para obter um resumo detalhado da avaliação 

de todos os KPI de desempenho. 

Para o ano de desempenho de 2021, foi concedido um STI pelo 

montante total de 1 530 888 euros. 50% deste montante será pago 

em 2022, o restante será diferido para 2023 e 2024, sendo ajustado 

de acordo com o desempenho. 

STI (“Variável a um ano”) 

Com base na Classificação do Negócio da Ageas para o exercício em 

análise, bem como na classificação de desempenho individual (e 

desempenho da função do CRO), isto conduziu às seguintes 

percentagens de pagamento real STI (objetivo = 50% da remuneração 

base, intervalo 0 - 100% da remuneração base): 

O STI pago em 2022 consiste em 50% do STI adquirido no ano de 

desempenho de 2021, 25% do STI adquirido em 2020 e 25% do STI 

adquirido em 2019. Os pagamentos correspondentes aos anos de 

desempenho de 2019 e 2020 foram ajustados com base no desempenho 

ao longo dos anos de 2021 e 2020. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Hans De Cuyper (CEO) 

Christophe Boizard (CFO) 

Emmanuel Van Grimbergen (CRO) 

Antonio Cano (MD Europe) 

Filip Coremans (MD Asia) 

120% do alvo; 

116% do alvo; 

117% do alvo; 

118% do alvo; 

120% do alvo; 

Abaixo apresentamos os valores individuais para cada membro da Comissão Executiva: 

STI concedido 

para o ano de 

desempenho   

ano 2021 

STI pago em 2022 para os anos 

de desempenho 

2020 

25 % 

2021 

50 % 

2019 

25 % Nome Dirigente Total 

Hans De Cuyper (CEO) (1) 

Christophe Boizard (CFO) 

Emmanuel Van Grimbergen (CRO) 

Antonio Cano (MD Europe) 

Filip Coremans (MD Asia) 

Total 

389 676 

280 575 

284 211 

285 667 

290 759 

1 530 888 

194 838 

140 287 

142 105 

142 833 

145 379 

17 064 

74 385 

60 527 

75 114 

76 751 

- 

75 683 

34 893 

76 775 

76 775 

211 902 

290 355 

237 525 

294 722 

298 905 

1 333 409 

(1) A 22 de outubro de 2020. 
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LTI (Variável plurianual) 

2022, tal resultou numa concessão condicional de 40 206 ações pelo 

valor de 1 748 250 euros, comparativamente a 2020 quando 37 620 

ações foram concedidas pelo valor de 1 719 000 euros. As ações estarão 

bloqueadas até 2027 e serão ajustadas aquando da aquisição a 30 de 

junho de N+4 com base na classificação relativa do Retorno Total dos 

Acionistas (TSR) das ações Ageas ao longo do período de desempenho. 

Concessão efetuada em 2021 

Com uma classificação de negócio Ageas de 5 (num intervalo entre 1 e 7), 

o Conselho de Administração decidiu conceder, em 2021, 150% do 

objetivo (ou 67,5% da remuneração base). Com base no preço médio 

ponderado em termos de volume (VWAP) de 434 821 euros relativo às 

ações Ageas durante o mês de fevereiro 

O número de ações concedidas para 2021 está detalhado na seguinte tabela: 
Preço das ações à 
data da concessão 

Data 

Número de ações 

concedidas Nome Dirigente Data da concessão 

Hans De Cuyper (CEO) 

Christophe Boizard (CFO) 

Emmanuel Van Grimbergen (CRO) 

Antonio Cano (MD Europe) 

Filip Coremans (MD Asia) 

Total 

01/03/2022 

01/03/2022 

01/03/2022 

01/03/2022 

01/03/2022 

43,4821 

43,4821 

43,4821 

43,4821 

43,4821 

10 090 

7 529 

7 529 

7 529 

7 529 

40 206 

Aquisição de ações com direitos de voto em 2021 

O plano LTI de 2017 foi aprovado a 30 de junho de 2021. De acordo 

com os termos e condições do Plano LTI de 2017, o número inicial de 

ações da Ageas comprometidas para concessão foi ajustado com base 

no desempenho relativo do TSR da Ageas dentro de um grupo pré-

definido de empresas do mesmo sector que se encontrava no 

quartil superior. Em todo o caso, o total de ações atribuídas para 

aquisição nunca poderá exceder um montante de ações igual a 90% da 

remuneração base dividida pelo preço por ação na concessão inicial. 

A tabela abaixo apresenta uma visão geral do número de ações com benefícios para cada membro da Comissão Executiva: 

Número de ações 

comprometidas 

para concessão 

em 2017 

Número de 

ações adquiridas 

ajustadas a 30 de 

junho de 2021 

Número 

de ações vendidas 

para financiar o 

imposto sobre o 

rendimento 

Número 

de ações 

bloqueadas 

até 1 de janeiro de 
2023 Nome Dirigente 

Hans De Cuyper (1) 

Christophe Boizard 

Emmanuel Van Grimbergen (2) 
Antonio Cano 

Filip Coremans 

Total 

5 973 

9 715 

4 430 

9 715 

9 715 

39 548 

5 973 

9 715 

4 430 

9 715 

9 715 

39 548 

2 924 

4 756 

2 169 

4 756 

4 756 

19 361 

3 049 

4 959 

2 261 

4 959 

4 959 

20 187 

(1) 

(2) 

Refere-se a ações restritas atribuídas no cargo de CEO da AG Insurance. 

Refere-se a ações restritas atribuídas no cargo de Group Risk Officer. 

C. RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS E DESPESAS COM PENSÕES. 

Um montante agregado total de 926 244 euros foi atribuído a um plano de pensões de contribuições definidas para os membros da Comissão Executiva. 

Nome Dirigente Contribuição para pensões 

Hans De Cuyper 

Christophe Boizard 

Emmanuel Van Grimbergen 

Antonio Cano 

Filip Coremans 

Total 

171 504 

196 890 

161 352 

197 691 

198 807 

926 244 
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NOTAS GERAIS 

 6.3.2.3 Remuneração baseada em ações 

Conforme mencionado acima, o plano LTI foi concedido a 150% do 

objetivo, resultando na concessão de 40 206 ações pelo valor de 

1 748 250 euros. 

A tabela abaixo disponibiliza uma visão geral do número de ações 

concedidas em exercícios anteriores. Estas ações vigoram apenas a 30 

de junho de N+4 e são ajustadas tendo em consideração o 

desempenho relativo TSR ao longo do período de desempenho. 

Número de ações 

comprometidas 

para concessão 

em 2018 

Número de ações 

comprometidas 

para concessão 

em 2019 

Número de ações 

comprometidas 

para concessão 

em 2020 

Número de ações 

comprometidas 

para concessão 

em 2021 Nome Dirigente 

Bart De Smet 

Hans De Cuyper (1) 

Christophe Boizard 

Emmanuel Van Grimbergen (2) 

Antonio Cano 

Filip Coremans 

Total 

6 941 

2 954 

4 805 

2 228 

4 805 

4 805 

26 538 

9 790 

4 196 

6 783 

4 504 

6 783 

6 783 

38 839 

8 617 

5 293 

7 165 

5 909 

7 165 

7 165 

41 314 

0 

10 090 

7 529 

7 529 

7 529 

7 529 

40 206 

(1) As ações concedidas até 22 de outubro de 2020 referem-se ao seu mandato como CEO da AG Insurance. 1 600 ações para 2020 referem-se à função de CEO da Ageas. 

(2) As ações concedidas até 1 de junho de 2019 referem-se ao seu mandato como Group Risk Officer. 

6.3.2.4  Obrigação de participação social 

Os membros da Comissão Executiva estão sujeitos a uma obrigação de participação social de 100% da remuneração base bruta. Consulte abaixo a 

valorização desta obrigação de participação social a 31/12/2021. Caso o limiar não seja atingido, o membro da Comissão Executiva não poderá vender 

ações que sejam adquiridas ao abrigo do plano LTI (excluindo a venda de ações para cobrir impostos sobre aquisições). 

Número 

de ações 

Preço por 

ação a 

31/12/2021 

Valor 

a 31/12/2021 Nome Dirigente 

Salário 
base Rácio 

Hans De Cuyper 

Cristophe Boizard 

Emmanuel Van Grimbergen 

Antonio Cano 

Filip Coremans 

6 145 

26 548 

8 554 

16 076 

13 501 

45,55 

45,55 

45,55 

45,55 

45,55 

279 905 

1 209 261 

389 635 

732 262 

614 971 

650 000 

485 000 

485 000 

485 000 

485 000 

43% 

249% 

80% 

151% 

127% 

 6.3.2.5 Divulgação adicional 

A Ageas não aplicou nenhuma cláusula de recuperação durante o 

exercício em análise. 

 6.3.2.6 Variação anual na remuneração dos Diretores Executivos em 

relação ao desempenho dos Colaboradores e da companhia 

A tabela abaixo disponibiliza uma visão geral da evolução da 

remuneração total dos membros da Comissão Executiva 

comparativamente à evolução da remuneração média dos 

Colaboradores. A relação salarial é expressa tanto para a remuneração 

do CEO vs a remuneração média de um Colaborador e vs. a 

remuneração mais baixa de um Colaborador ao nível da Ageas SA/NV. 
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Variação anual 2017 Variação 2018 Variação 2019 Variação 2020 Variação 2021 Variação 

Remuneração total da Comissão Executiva (1) 

Hans De Cuyper (a partir de 22/10/2020) 

Christophe Boizard 

Filip Coremans 

Antonio Cano 

Emmanuel Van Grimbergen (a partir de 01/06/2019) 

Desempenho da companhia 

% de classificação do negócio da Ageas (2)  

TSR 01-01/31-12 do exercício (3) 

Remuneração média dos colaboradores 

a tempo inteiro 

Número de Colaboradores a 31/12 (4) 

0 

1 467 481 

1 452 109 

1 430 608 

N/A 

0 

1 161 803 

1 144 313 

1 130 143 

N/A 

0 

1 396 680 

1 376 144 

1 381 156 

619 993 

292 097 

1 419 062 

1 405 707 

1 402 383 

1 090 275 

1 736 678 

1 390 926 

1 375 878 

1 373 483 

1 320 567 

62% 

68% 

(21%) 

(21%) 

(21%) 

20% 

20% 

22% 

2% 

2% 

2% 

(2%) 

(2%) 

(2%) 

21% 

182% 

14,52% 

93% 

1,21 
% 

130% 

40,86% 

136% 

(10,70 %) 

116% 

10,00% 

73 299 

11 261,0 

825,400,00 
0 

5% 73 512 

11 009,0 

809 300,00 
0 

0,3% 77 372 

10 741,5 

831 100,00 
0 

5,3% 83 029 

10 044,7 

834 000,00 
0 

7% 84 355 

10 100,2 

852 000,00 
0 

2% 

Total das despesas com pessoal (5) 

Relação salarial da remuneração média em relação à 

remuneração do CEO (6) 

Relação salarial da remuneração mais baixa (7) em 

relação à remuneração do CEO (6) 

29,0 22,7 26,0 24,1 20,6 

40,1 33,4 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Remuneração total conforme definida na tabela prevista no ponto 6.3.2.2. 

O intervalo é 0 - 200%. 

Total do Retorno aos Acionistas. 

Número de colaboradores para entidades consolidadas Ageas. 

Conforme declarado nas demonstrações financeiras anuais. 

Para comparação com os anos anteriores, a remuneração do CEO em 2020 foi calculada como a soma da remuneração total de B. De Smet e de H. De Cuyper. 

O salário encontra-se na faixa salarial inferior ao nível da Ageas SA/NV. 
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NOTAS GERAIS 

Partes relacionadas 

A lei de 28 de abril de 2020 que 

implementa a Diretiva 2017/828 do 

Parlamento Europeu e do Conselho (a 

Segunda Diretiva sobre os Direitos 

dos Acionistas ou SRD II) introduziu 

um novo regime para transações 

relacionadas com outorgantes, a qual 

é aplicável a todos os membros do 

Grupo Ageas e entrou em vigor a 16 

de maio de 2020. Entre outros 

elementos, este novo regime implica 

uma obrigação reforçada para a Ageas 

de reportar a aplicação do 

procedimento de transações com 

partes relacionadas, tanto 

imediatamente após a ocorrência da 

transação como no Relatório e Contas 

do exercício relevante. 

As partes relacionadas com a Ageas incluem associadas e joint ventures, fundos de pensões, 

Membros do Conselho de Administração (ou seja, Membros Não Executivos e Executivos do Conselho 

de Administração da Ageas), diretores executivos, familiares próximos de qualquer indivíduo acima 

referido, entidades controladas ou significativamente influenciadas por qualquer indivíduo acima 

referido e outras entidades relacionadas. A Ageas realiza frequentemente transações com partes 

relacionadas no decurso das suas atividades comerciais. Essas transações dizem sobretudo respeito a 

empréstimos, depósitos e contratos de resseguro e são celebrados ao abrigo dos mesmos termos 

comerciais e de mercado que se aplicam a partes não relacionadas. 

As companhias da Ageas podem conceder créditos, empréstimos ou avais no decurso normal da sua 

atividade aos membros do Conselho de Administração e diretores executivos ou a familiares próximos 

dos membros do Conselho de Administração ou familiares próximos dos diretores executivos. 

A 31 de dezembro de 2021 não existiam novos empréstimos, créditos ou garantias bancárias em 

dívida concedidos a membros do Conselho de Administração e diretores executivos ou a familiares 

próximos dos membros do Conselho de Administração e de diretores executivos. Assim, durante o 

exercício de 2021, não ocorreram transações no Grupo Ageas que tenham desencadeado a 

aplicação do procedimento. 
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As transações e saldos pendentes entre entidades totalmente consolidadas do Grupo Ageas são eliminadas. As tabelas abaixo apresentam os saldos 

pendentes com associadas e joint ventures. 

2021 2020 

2021 2020 

As alterações nos empréstimos a partes relacionadas durante o exercício findo a 31 de dezembro são as seguintes. 

2021 2020 
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Empréstimos a partes relacionadas a 1 de janeiro 433 

Acréscimos ou adiantamentos 62 

Reembolsos (13) 

Empréstimos a partes relacionadas a 31 de dezembro 482 

 
391 

70 

(28) 

433 

Demonstração financeira - partes relacionadas 

Investimentos financeiros 63 

Participação de resseguro, comércio e outras contas a receber 52 

Empréstimos 482 

Outros ativos 2 

Passivos resultantes de contratos de seguro e de investimento 45 

Títulos de dívida, passivos subordinados e outros empréstimos 4 

Outros passivos 13 

 
64 

18 

433 

2 

 
18 

 
2 

Demonstração de resultados - partes relacionadas 

Rendimentos de juros 13 

Prémios de seguro 42 

Receitas de honorários e comissões 6 

Ganhos realizados 15 

Outras receitas 6 

Variação da provisão para contratos de seguro e de investimento (26) 

Despesas com honorários e comissões (35) 

 
12 

21 

6 

 
4 

(13) 

(25) 

 



 

Interno 

NOTAS GERAIS 

Informações sobre segmentos operacionais 

8.1 
Informações gerais 

Segmentos operacionais 

A Ageas está organizada em seis segmentos 
operacionais: 

8.2 
Bélgica 

As atividades de seguros belgas, que operam sob a denominação de 

AG Insurance, têm um histórico de longa data. A AG Insurance é 

igualmente proprietária a 100% da AG Real Estate, que gere as 

atividades imobiliárias da AG. 

Bélgica; 

Reino Unido (UK); 

Europa Continental (CEU); 

Ásia; 

Resseguro; e 

Conta Geral. 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

A AG Insurance foca-se em particulares, bem como em empresas de 

pequena, média e grande dimensão. Oferece aos seus Clientes uma 

gama global de seguros Vida e Não Vida através de vários canais, tais 

como corretores independentes e através de canais bancários do BNP 

Paribas Fortis SA/NV e das suas subsidiárias. A AG Employee Benefits é 

a unidade de negócio exclusiva que oferece soluções de pensões e 

cuidados de saúde de grupos, sobretudo a grandes empresas. 

A Ageas decidiu que o modo mais adequado de declarar os segmentos 

operacionais ao abrigo das IFRS é por região em que a Ageas exerce 

atividade, ou seja, Bélgica, Reino Unido, Europa Continental, Ásia e 

Resseguro. Adicionalmente, a Ageas reporta atividades cujo core 

business não está diretamente relacionado com os seguros, tais como 

financiamento do Grupo e outras atividades de holding, na Conta Geral, 

que é tratada como um segmento operacional em separado. 

8.3 
Reino Unido (UK) 

A empresa da Ageas no Reino Unido é uma das seguradoras genéricas 

estabelecidas no Reino Unido, adotando uma estratégia de distribuição 

multicanal através de corretores, Parceiros e distribuição direta. A visão é 

o crescimento da rentabilidade no mercado de seguros genéricos no 

Reino Unido, através da oferta de uma ampla gama de soluções de 

seguros, focando-se nas linhas individuais e linhas comerciais. 

Esta abordagem de segmentos é coerente com o âmbito das 

responsabilidades de gestão. 

As transações entre as várias atividades são realizadas ao abrigo 

de termos e condições comerciais padrão. 

8.4 
Europa Continental 

A Europa Continental é composta pelas atividades de seguros da Ageas 

na Europa, excluindo Bélgica e Reino Unido. A Ageas está ativa em três 

mercados: no de Portugal, de França e da Turquia. A gama de produtos 

inclui os ramos Vida (em Portugal e França) e Não Vida (em Portugal e 

na Turquia). 

O acesso aos mercados é facilitado por várias parcerias-chave com 

empresas que possuem uma posição considerável nos respetivos 

mercados. 

Regras de afetação 

De acordo com o modelo de negócios da Ageas, as companhias de 

seguros reportam atividades de apoio diretamente nas respetivas 

áreas de negócio. 

Quando se alocam rubricas das demonstrações financeiras aos 

segmentos operacionais, é utilizada uma abordagem de baixo 

para cima (bottom-up) com base nos produtos vendidos a 

Clientes externos. 

Para as rubricas das demonstrações financeiras não relacionadas com 

produtos vendidos a Clientes, é aplicada uma metodologia feita à 

medida (tailor-made) adaptada ao modelo de negócios específico de 

cada segmento a reportar. 
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8.5 
Ásia 

declaradas no Segmento de Resseguro, ao passo que as atividades 

existentes permanecem na Conta Geral. 

A Ageas está ativa em vários países na Ásia, com o seu escritório 

regional sedeado em Hong Kong. As atividades são organizadas sob a 

forma de joint ventures com os principais Parceiros locais e instituições 

financeiras da China, Malásia, Tailândia, Índia, Filipinas e Vietname. 

Estas atividades são contabilizadas como associadas de capital nos 

termos das IFRS. 

8.7 
Conta Geral 

A Conta Geral inclui atividades não relacionadas com o negócio de 

seguro base, tais como o financiamento do Grupo e outras atividades 

de participação. Além disso, a Conta Geral também inclui o 

investimento no Royal Park Investments e o passivo relativo a RPN(I). 

8.6 
Resseguro 

Em junho de 2018, a Ageas SA/NV recebeu uma licença do Banco 

Nacional da Bélgica para iniciar atividades de resseguro. Para efeitos de 

relato do Grupo, as atividades de resseguro da Ageas SA/NV são 

8.8 
Demonstração da posição financeira por segmento operacional 

 

Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros Conta Geral 
Eliminações 

de Grupo 31 de dezembro de 
2021 

Bélgica UK CEU Ásia Resseguro Total 

Ativos 

Caixa e equivalentes de caixa 

Investimentos financeiros 

Propriedade de investimento 

Empréstimos 

Investimentos relacionados com contratos de unit-linked 

Investimentos em filiais e associadas 

Resseguro e outras contas a receber 

Ativos por impostos correntes 

Ativos por impostos diferidos 

Juros vencidos e outros ativos 

Imóveis, instalações e equipamentos 

Goodwill e outros ativos intangíveis 

Ativos detidos para venda 

Total do ativo 

655 

47 331 

2 850 

13 582 

12 387 

370 

1 353 

19 

18 

1 493 

1 612 

604 

19 

82 293 

168 

1 459 

237 

9 702 

268 

344 

6 512 

146 

429 

32 

53 

195 

35 

449 

4 149 

1 458 

1 213 

59 950 

3 117 

14 047 

18 899 

5 327 

2 057 

53 

100 

1 987 

1 724 

1 322 

19 

109 815 

724 

5 

1 937 

59 952 

3 117 

14 492 

18 899 

5 328 

2 149 

53 

100 

2 039 

1 732 

1 322 

19 

111 139 

(3) 

(1) 

(1) 37 85 1 315 (870) 

4 811 

9 

2 

203 

(1) 

(111) 1 690 

2 

29 

159 

75 

269 

151 (1 575) 

153 (13) 154 

8 

(102) 

2 

3 888 18 402 4 826 1 996 (1 590) 2 411 (1 087) 

Passivos 

Passivos resultantes de contratos de seguro Vida 

Passivos resultantes de contratos de investimento Vida 

Passivos relacionados com contratos de unit-linked 

Passivos resultantes de contratos de seguro Não Vida 

Passivos subordinados 

Empréstimos 

Passivos por impostos correntes 

Passivos por impostos diferidos 

RPN (I) 

Juros vencidos e outros passivos 

Provisões 

Total do passivo 

25 008 

25 609 

12 387 

4 345 

1 143 

3 608 

33 

878 

3 669 

5 008 

6 515 

844 

175 

39 

(18) 

76 

13 (2) 28 688 

30 617 

18 901 

7 889 

1 460 

3 650 

16 

956 

(15) 28 673 

30 617 

18 901 

7 889 

2 748 

3 616 

16 

971 

520 

2 834 

182 

96 967 

(1) 

(1 548) 2 605 

142 

6 

1 

1 

1 643 

2 118 

6 

(830) 

(40) 2 (5) 

1 15 

520 

131 

114 

2 904 

2 250 

38 

75 299 

170 

24 

2 949 

339 

6 

16 653 

9 170 (35) 2 903 

68 

95 148 

(200) 

11 1 826 (1 590) (1 085) 

Capital Próprio 

Participações minoritárias 

Total do capital próprio 

5 025 

1 969 

6 994 

939 1 461 

288 

1 749 

4 815 170 3 

(3) 

12 413 

2 254 

14 667 

(493) (6) 

4 

(2) 

11 914 

2 258 

14 172 939 4 815 170 (493) 

Total passivo e capital próprio 82 293 3 888 18 402 4 826 1 996 (1 590) 109 815 2 411 (1 087) 111 139 

Número de Colaboradores 6 111 2 089 1 663 69 9 932 169 10 101 
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Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros Conta Geral 

Eliminações 
de Grupo 31 de dezembro de 2020 Bélgica UK CEU Ásia Resseguro Total 
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Ativos 

Caixa e equivalentes de caixa 811 163 333 4 40 (1) 1 350 891 2 241 

Investimentos financeiros 50 428 1 420      10 480 1 379 1 63 708 5 (3) 63 710 

Proprieda de investimento 2 662 226 1 2 889 2 889 

Empréstimos 12 690 25 306 57 13 078 1 165 (845) 13 398 

Investimentos relacionados com contratos de unit-linked 10 654 6 434 17 088 17 088 

Investimentos em filiais e associadas 376 71 4 478 (1) 4 924 4 1 4 929 

Resseguro e outras contas a receber 1 123 1 564 430 1 65 (1 435) 1 748 310 (97) 1 961 

Ativos por impostos correntes 15 2 32 49 49 

Ativos por impostos diferidos 10 29 60 (1) 98 98 

Juros vencidos e outros ativos 1 350 135 209 182 (17) 1 859 127 (101) 1 885 

Imóveis, instalações e equipamentos 1 708 73 35 2 1 1 819 8 1 827 

Goodwill e outros ativos intangíveis 523 248 447 (1) 1 217 12 1 229 

Ativos detidos para venda 109 5 114 114 

Total do ativo 82 350 3 768       19 068 4 485 1 723 (1 453) 109 941 2 522 (1 045) 111 418 

 
Passivos 

Passivos resultantes de contratos de seguro Vida 26 070 3 912 7 (2) 29 987 (14) 29 973 

Passivos resultantes de contratos de investimento Vida 26 155 5 474 31 629 31 629 

Passivos relacionados com contratos de unit-linked 10 654 6 436 17 090 17 090 

Passivos resultantes de contratos de seguro Não Vida 4 086 2 427 843 1 388 (1 340) 7 404 7 404 

 
Passivos subordinados 1 142 157 175 1 474 2 128 (844) 2 758 

Empréstimos 3 878 7 45 2 (19) 3 913 7 3 920 

Passivos por impostos correntes 51 38 89 89 

Passivos por impostos diferidos 996 2 92 (1) 1 089 16 1 105 

RPN(I) 420 420 

Juros vencidos e outros passivos 2 329 147 380 8 208 (91) 2 981 139 (186) 2 934 

Provisões 43 25 7 75 247 322 

Total do passivo 75 404 2 765       17 402 10 1 603 (1 453) 95 731 2 957 (1 044) 97 644 

 
Capital Próprio 4 987 1 003 1 406 4 475 120 1 11 992 (435) (2) 11 555 

Participações minoritárias 1 959 260 (1) 2 218 1 2 219 

Total do capital próprio 6 946 1 003 1 666 4 475 120 14 210 (435) (1) 13 774 

 
Total do passivo e capital próprio 82 350 3 768       19 068 4 485 1 723 (1 453) 109 941 2 522 (1 045) 111 418 

 
Número de colaboradores 5 785 2 431 1 599 65 9 880 165 10 045 
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8.9 
Demonstração de resultados por segmento operacional 

Eliminações 
de Seguro 

Total De 
Seguros Conta Geral 

Eliminações 
do Grupo 2021 Bélgica UK CEU Ásia Resseguro Total 

Receita 

- Prémios brutos emitidos 

- Variação dos prémios não adquiridos 

- Prémios adquiridos de resseguro cedido 

Prémios líquidos adquiridos 

Receita de participações, dividendos e outros 

rendimentos de capitais 

Ganhos (perdas) não realizados no RPN(I) 

Resultado em vendas e reavaliações 

Rendimentos de capitais relacionados com investimentos 

em contratos de unit-linked 

Ganhos e perdas de filiais e associadas 

Rendimentos provenientes de honorários e comissões 

Outros rendimentos 

Receita total 

5 748 

(8) 

(806) 

4 934 

1 406 

30 

(646) 

790 

1 775 

(8) 

(404) 

1 363 

1 623 

(61) 

(83) 

1 479 

(1 571) 

62 

1 479 

(30) 

8 981 

15 

(460) 

8 536 

(2) 

(1) 

8 979 

14 

(460) 

8 533 (3) 

2 186 38 181 21 2 426 38 

(101) 

(4) 

(37) 2 427 

(101) 

294 240 12 41 3 296 2 

1 062 

14 

506 

234 

9 176 

344 

21 

269 

30 

2 249 

1 406 

463 

467 

296 

13 890 

1 406 

464 

467 

282 

13 772 

429 (1) 

(534) 

(1) 

(566) 

1 

219 

33 

1 092 

7 

8 

(58) 

(22) 

(60) 429 1 510 

Despesas 

- Indemnizações e benefícios de seguros, brutos 

- Indemnizações e benefícios de seguros, cedidos 

Indemnizações e benefícios de seguros, líquido 

Encargos relacionados com contratos de unit-linked 

Custos de financiamento 

Variação nas imparidades  

Variação nas provisões 

Custos com honorários e comissões 

Despesas com pessoal 

Outras despesas 

Total de despesas 

(5 574) 

513 

(5 061) 

(1 167) 

(88) 

(38) 

2 

(718) 

(560) 

(872) 

(8 502) 

(826) 

357 

(469) 

(1 295) 

182 

(1 113) 

(405) 

(11) 

(3) 

(892) 

35 

(857) 

827 

(801) 

26 

(7 760) 

286 

(7 474) 

(1 572) 

(106) 

(41) 

2 

(1 213) 

(821) 

(1 228) 

(12 453) 

3 (7 757) 

286 

(7 471) 

(1 572) 

(138) 

(41) 

15 

(1 213) 

(852) 

(1 269) 

(12 541) 

3 

(7) (1) 1 (68) 36 

13 

(247) 

(127) 

(180) 

(1 030) 

(225) 

(110) 

(171) 

(2 038) 

(558) 

(2) 

(5) 

(1 423) 

535 

0 

4 

566 

(22) 

(4) 

(26) 

(35) 

(60) 

(150) 

4 

19 

62 

Resultado antes de impostos 674 62 211 403 87 1 437 (208) 2 1 231 

Imposto sobre o rendimento (136) (1) (58) (1) (196) (19) (215) 

Resultado líquido do período 

Atribuível a participações não controladoras 

Resultado líquido atribuível a Acionistas 

538 

138 

400 

61 153 

34 

119 

403 87 (1) 

(1) 

1 241 

171 

1 070 

(227) 2 1 016 

171 

845 61 403 87 (227) 2 

Total de receita de Clientes externos 

Total de receitas internas 

Receita total 

9 502 

(326) 

9 176 

1 475 

(383) 

1 092 

2 462 

(213) 

2 249 

429 0 

(566) 

(566) 

13 868 

22 

13 890 

(96) 

38 

(58) 

13 772 

1 510 

1 510 

(60) 

(60) 429 13 772 

A receita bruta (soma dos prémios brutos emitidos e receita de prémios de contratos de investimento sem participação nos resultados) pode ser apresentado 

do seguinte modo. 

Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros Conta Geral 2021 Bélgica UK CEU Ásia Resseguro Total 

Prémios brutos emitidos 

Contabilizado como contratos de depósito 

Receita bruta 

5 748 

927 

6 675 

1 406 1 775 

900 

2 675 

1 623 (1 571) 

(1) 

(1 572) 

8 981 

1 826 

10 807 

(2) 8 979 

1 826 

10 805 1 406 1 623 (2) 
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Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros Conta Geral 
Eliminações 

do Grupo 2020 Bélgica UK CEU Ásia Resseguro Total 

A receita bruta (soma dos prémios brutos emitidos e receita de prémios de contratos de investimento sem participação nos resultados) pode ser apresentado 

do seguinte modo. 

Total de 

Seguros 

Conta Eliminações 

Geral do Grupo 2020 Bélgica UK CEU Total 
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Prémios brutos emitidos 5 428 1 382 1 598 1 641 (1 611) 8 438 (3) 8 435 

Contabilizado como contratos de depósito 672 385 1 057 1 057 

Receita bruta 6 100 1 382 1 983 1 641 (1 611) 9 495 (3) 9 492 

Receita 

- Prémios brutos emitidos 5 428 1 382 1 598 1 641 (1 611) 8 438 (3) 8 435 

- Variação da provisão para prémios não adquiridos (7) (10) (3) (45) 43 (22) (22) 

- Prémios adquiridos de resseguro cedido (733) (760) (433) (55) 1 570 (411) (411) 

Prémios líquidos adquiridos 4 688 612 1 162 1 541 2 8 005 (3) 8 002 

Receita de participações, dividendos e outros rendimentos 

de capitais 2 131 38 202 21 (1) 2 391  39 (38) 2 392 

Ganhos (perdas) não realizados no RPN(I)       (61)   (61) 

Resultado em vendas e reavaliações 267 26 1 (1) 293 340 6 639 

Rendimentos de capitais relacionados com 

contratos de unit-linked 359 125 484 484 

Ganhos e perdas de filiais e associadas 1 14 16 295 326 2 328 

Receitas de honorários e comissões 437 240 236 4 (532) 385 385 

Outras receitas 160 34 19 (1) 212 7 (18) 201 

Receita total 8 043 938 1 786 295 1 567 (533) 12 096 327 (53) 12 370 

 
Despesas 

- Indemnizações e benefícios de seguros, brutos (5 088) (771)       (1 094) (1 000) 985 (6 968) 2 (6 966) 

- Indemnizações e benefícios de seguros, cedidos 385 476 239 36 (985) 151 151 

Indemnizações e benefícios de seguros, líquidos (4 703) (295) (855) (964) (6 817) 2 (6 815) 

Encargos relacionados com contratos de unit-linked (420) (191) 1 (610) (610) 

Custos de financiamento (92) (9) (12) (1) (114) (63) 38 (139) 

Variação nas imparidades (145) (26) (1) (172) (172) 

Variação nas provisões (8) (8) 44 36 

Custos com honorários e comissões (668) (253) (204) (547) 534 (1 138) (1 138) 

Despesas com pessoal (549) (132) (100) (23) (1) 0 (805) (32) 3 (834) 

Outras despesas (783) (179) (157) (3) 25 (1) (1 098) (82) 15 (1 165) 

Total das despesas (7 368) (868)       (1 545) (26) (1 488) 533 (10 762) (133) 58       (10 837) 

 
Resultado antes de impostos 675 70 241 269 79 1 334 194 5 1 533 

 
Imposto sobre o rendimento (143) (5) (66) (214) (19) (233) 

 
Resultado líquido do período 532 65 175 269 79 1 120 175 5 1 300 

Imputável a participações não controladas 121 39 (1) 159 159 

Resultado líquido imputável a Acionistas 411 65 136 269 79 1 961 175 5 1,141 

 
Total de receita de Clientes externos 8 345 1 413 2 031 294 0 12 083 287 12 370 

Total de receita internas (302) (475) (245) 1 1 567 (533) 13 40 (53) 

Receita total 8 043 938 1 786 295 1 567 (533) 12 096 327 (53) 12 370 

Ásia Resseguro 
Eliminações 

de Seguro 

 



 

Interno 

8.10 
Demonstração da posição financeira dividida em Vida e Não Vida 

Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros 

Conta 
Geral 

Eliminações 
do Grupo 31 de dezembro de 2021 Vida Não Vida Total 

Ativos 

Caixa e equivalentes de caixa 

Investimentos financeiros 

Propriedade de investimento 

Empréstimos 

Investimentos relacionados com contratos de unit-linked 

Investimentos em filiais e associadas 

Resseguro e outras contas a receber 

Ativos por impostos correntes 

Ativos por impostos diferidos 

Juros vencidos e outros ativos 

Imóveis, instalações e equipamentos 

Goodwill e outros ativos intangíveis 

Ativos detidos para venda 

Total do ativo 

773 

52 720 

2 908 

12 704 

18 899 

4 535 

457 

23 

42 

1 153 

1 411 

968 

17 

96 610 

440 

7 229 

209 

1 382 

1 213 

59 950 

3 117 

14 047 

18 899 

5 327 

2 057 

53 

100 

1 987 

1 724 

1 322 

19 

109 815 

724 

5 

1 937 

59 952 

3 117 

14 492 

18 899 

5 328 

2 149 

53 

100 

2 039 

1 732 

1 322 

19 

111 139 

1 (3) 

(39) 1 315 (870) 

792 

1 959 

30 

58 

836 

314 

353 

1 

13 603 

2 

203 

(1) 

(111) (359) 

(2) 

(1) 

1 

1 

(398) 

154 

8 

(102) 

2 411 (1 087) 

Passivos 

Passivos resultantes de contratos de seguro Vida 

Passivos resultantes de contratos de investimento Vida 

Passivos relacionados com contratos de  unit-linked 

Passivos resultantes de contratos de seguro Não Vida 

Passivos subordinados 

Empréstimos 

Passivos por impostos correntes 

Passivos por impostos diferidos 

RPN (I) 

Juros vencidos e outros passivos 

Provisões 

Total do passivo 

28 688 

30 617 

18 901 

28 688 

30 617 

18 901 

7 889 

1 460 

3 650 

16 

956 

(15) 28 673 

30 617 

18 901 

7 889 

2 748 

3 616 

16 

971 

520 

2 834 

182 

96 967 

7 889 

399 

381 

9 

188 

1 101 

3 269 

7 

768 

(40) 2 118 

6 

(830) 

(40) 

15 

520 

131 

114 

2 904 

2 239 

29 

85 619 

1 021 

39 

9 926 

(357) 2 903 

68 

95 148 

(200) 

(397) (1 085) 

Capital Próprio 

Participações minoritárias 

Total do capital próprio 

9 076 

1 915 

10 991 

3 338 

339 

3 677 

(1) 12 413 

2 254 

14 667 

(493) (6) 

4 

(2) 

11 914 

2 258 

14 172 (1) (493) 

Total passivo e capital próprio 96 610 13 603 (398) 109 815 2 411 (1 087) 111 139 

Número de Colaboradores 3 969 5 962 9 932 169 10 101 
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Interno 

NOTAS GERAIS 

Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros 

Conta 
Geral 

Eliminações 
do Grupo 31 de dezembro de 2020 Vida Não Vida Total 
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Ativos 

Caixa e equivalentes de caixa 959 391 1 350 891 2 241 

Investimentos financeiros 56 248 7 460 63 708 5 (3) 63 710 

Propriedade de investimento 2 673 216 2 889 2 889 

Empréstimos 11 928 1 188 (38) 13 078 1 165 (845) 13 398 

Investimentos relacionados com contratos de unit-linked 17 088 17 088 17 088 

Investimentos em filiais e associadas 4 177 838 (91) 4 924 4 1 4 929 

Resseguro e outras contas a receber 397 1 694 (343) 1 748 310 (97) 1 961 

Ativos por impostos correntes 23 26 49 49 

Ativos por impostos diferidos 37 61 98 98 

Juros vencidos e outros ativos 1 210 650 (1) 1 859 127 (101) 1 885 

Imóveis, instalações e equipamentos 1 487 332 1 819 8 1 827 

Goodwill e outros ativos intangíveis 900 578 (261) 1 217 12 1 229 

Ativos detidos para venda 5 109 114 114 

Total do ativo 97 132 13 543 (734) 109 941 2 522 (1 045) 111 418 

 
Passivos 

Passivos resultantes de contratos de seguros Vida 29 987 29 987 (14) 29 973 

Passivos resultantes de contratos de investimento Vida 31 629 31 629 31 629 

Passivos relacionados com contratos de unit-linked 17 090 17 090 17 090 

Passivos resultantes de contratos de seguros Não Vida 7 404 7 404 7 404 

Passivos subordinados 1 103 410 (39) 1 474 2 128 (844) 2 758 

Empréstimos 3 429 484 3 913 7 3 920 

Passivos por impostos correntes 75 13 1 89 89 

Passivos por impostos diferidos 871 219 (1) 1 089 16 1 105 

RPN(I) 420 420 

Juros vencidos e outros passivos 2 313 1 010 (342) 2 981 139 (186) 2 934 

Provisões 32 43 75 247 322 

Total do passivo 86 529 9 583 (381) 95 731 2 957 (1 044) 97 644 

 
Capital Próprio 8 720 3 616 (344) 11 992 (435) (2) 11 555 

Participações minoritárias 1 883 344 (9) 2 218 1 2 219 

Total do capital próprio 10 603 3 960 (353) 14 210 (435) (1) 13 774 

 
Total do passivo e capital próprio 97 132 13 543 (734) 109 941 2 522 (1 045) 111 418 

 
Número de colaboradores 3 673 6 207 9 880 165 10 045 



 

Interno 

8.11 
Demonstração de resultados dividida em Vida e Não Vida 

Eliminações 
de Seguros 

Total de 

Seguros 

Conta 
Geral 

Eliminações 
do Grupo 2021 Vida Não Vida Total 

Receita 

- Prémios brutos emitidos 

- Variação dos prémios não adquiridos 

- Prémios adquiridos de resseguro cedido 

Prémios líquidos adquiridos 

Receitas de participações, dividendos e rendimentos de capitais  
Ganhos (perdas) não realizados no RPN(I) 

Resultado em vendas e reavaliações 

Rendimentos relacionados com investimentos em contratos unit-linked 

Ganhos e perdas de filiais e associadas 

Receitas de honorários e comissões 

Outras receitas 

Receita total 

4 392 4 589 

14 

(432) 

4 171 

263 

8 981 

15 

(460) 

8 536 

2 426 

(2) 

(1) 

8 979 

14 

(460) 

8 533 

2 427 

(101) 

294 

1 406 

464 

467 

282 

13 772 

1 

(28) 

4 364 

2 179 

1 

(16) 

(3) 

(37) 38 

(101) 

(4) 246 

1 406 

413 

339 

203 

9 150 

50 296 

1 406 

463 

467 

296 

13 890 

2 

51 

127 

94 

4 756 

(1) 

1 

(1) 

(16) 

1 

8 

(58) 

(22) 

(60) 

Despesas 

- Indemnizações e benefícios de seguros, brutos 

- Indemnizações e benefícios de seguros, cedidos  

Indemnizações e benefícios de seguros, líquido  

Encargos relacionados com contratos de unit-linked  

Custos de financiamento 

Variação nas imparidades  

Variação nas provisões 

Custos com honorários e comissões  

Despesas com pessoal 

Outras despesas 

Total de despesas 

(4 914) 

17 

(4 897) 

(1 572) 

(82) 

(41) 

2 

(410) 

(417) 

(700) 

(8 117) 

(2 847) 

269 

(2 578) 

1 (7 760) 

286 

(7 474) 

(1 572) 

(106) 

(41) 

2 

(1 213) 

(821) 

(1 228) 

(12 453) 

3 (7 757) 

286 

(7 471) 

(1 572) 

(138) 

(41) 

15 

(1 213) 

(852) 

(1 269) 

(12 541) 

1 3 

(26) 2 (68) 36 

1 

(803) 

(404) 

(541) 

(4 351) 

(1) 13 

(35) 

(60) 

(150) 

4 

19 

62 

13 

15 

Resultado antes de impostos 1 033 405 (1) 1 437 (208) 2 1 231 

Imposto sobre o rendimento (145) (51) (196) (19) (215) 

Resultado líquido do período 

Atribuível a participações não controladoras 

Resultado líquido atribuível a Acionistas 

888 

145 

743 

354 

26 

328 

(1) 1 241 

171 

1 070 

(227) 2 1 016 

171 

845 (1) (227) 2 

Total de receitas de Clientes externos 

Total de receitas internos 

Receita total 

9 124 

26 

9 150 

4 754 

2 

4 756 

(10) 

(6) 

(16) 

13 868 

22 

13 890 

(96) 

38 

(58) 

13 772 

(60) 

(60) 13 772 

A receita bruta (soma dos prémios brutos emitidos e receita de contratos de investimento sem participação nos Resultados) pode ser apresentado do 

seguinte modo. 

Eliminações 
de Seguros 

Total de 

Seguros 

Conta 

Geral 

Eliminações 
do Grupo 2021 Vida Não Vida Total 

Prémios brutos emitidos 

Contabilizado como contratos de depósito 

Receita bruta 

4 392 

1 826 

6 218 

4 589 8 981 

1 826 

10 807 

(2) 8 979 

1 826 

10 805 4 589 (2) 
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Interno 

NOTAS GERAIS 

Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros 

Conta 

Geral 

Eliminações 
do Grupo 2020 Vida Não Vida Total 

A receita bruta (soma dos prémios brutos emitidos e receita de contratos de investimento sem participação nos Resultados) pode ser apresentado do 

seguinte modo. 

Seguros 

Eliminações 

Total 

Seguros 

Gerais 

Conta 

Grupo 

Eliminações 2020 Vida Não Vida Total 
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Prémios brutos emitidos 4 140 4 298 8 438 (3) 8 435 

Contabilizado como contratos de depósito 1 057 1 057 1 057 

Receita bruta 5 197 4 298 9 495 (3) 9 492 

Receita 

- Prémios brutos emitidos 4 140 4 298 8 438 (3) 8 435 

- Variação da provisão para prémios não adquiridos (23) 1 (22) (22) 

- Prémios adquiridos de resseguro cedido (29) (382) (411) (411) 

Prémios líquidos adquiridos 4 111 3 893 1 8 005 (3) 8 002 

Receitas de participações, dividendos e rendimentos de capitais 2 152 257 (18) 2 391  39 (38) 2 392 

Ganhos (perdas) não realizados no RPN(I)     (61)   (61) 

Resultado em vendas e reavaliações 280 13 293 340 6 639 

Rendimentos relacionados com investimentos em contratos de unit-linked 484 484 484 

Ganhos e perdas de filiais e associadas 262 64 326 2 328 

Receitas de honorários e comissões 274 117 (6) 385 385 

Outras receitas 130 83 (1) 212 7 (18) 201 

Receita total 7 693 4 427 (24) 12 096 327 (53) 12 370 

 
Despesas 

- Indemnizações e benefícios de seguros, brutos (4 645) (2 332) 9 (6 968) 2 (6 966) 

- Indemnizações e benefícios de seguros, cedidos 22 138 (9) 151 151 

Indemnizações e benefícios de seguros, líquidos (4 623) (2 194) (6 817) 2 (6 815) 

Encargos relacionados com contratos de unit-linked (610) (610) (610) 

Custos de financiamento (86) (29) 1 (114) (63) 38 (139) 

Variação nas imparidades (163) (9) (172) (172) 

Variação nas provisões (5) (3) (8) 44 36 

Custos com honorários e comissões (368) (776) 6 (1 138) (1 138) 

Despesas com pessoal (406) (400) 1 (805) (32) 3 (834) 

Outras despesas (616) (498) 16 (1 098) (82) 15 (1 165) 

Total de despesas (6 877) (3 909) 24 (10 762) (133) 58 (10 837) 

 
Resultado antes de impostos 816 518 1 334 194 5 1 533 

 
Imposto sobre o rendimento (127) (87) (214) (19) (233) 

 
Resultado líquido do período 689 431 1 120 175 5 1 300 

Imputável a participações não controladas 119 40 159 159 

Resultado líquido imputável a acionistas 570 391 961 175 5 1 141 

 
Total de receita de clientes externos 7 660 4 420 3 12 083 287 12 370 

Total de receita internas 33 7 (27) 13 40 (53) 

Receita total 7 693 4 427 (24) 12 096 327 (53) 12 370 

 



 

Interno 

8.12 
Resultado operacional da atividade Seguradora 

investimento e, assim, não reportados no resultado operacional ou no 

resultado de parcerias não-consolidadas. As definições das medidas de 

desempenho alternativas são explicadas abaixo das tabelas. 

Para analisar os resultados de seguros, a Ageas utiliza o conceito de 

resultado operacional. Nos seus segmentos operacionais de seguros, a Ageas gere 

separadamente as suas atividades Vida e Não Vida. O negócio Vida 

inclui contratos de seguros que cobrem riscos relacionados com a Vida e 

Risco de indivíduos. O negócio Vida inclui igualmente contratos de 

investimento com e sem participações nos resultados (DPF). O ramo 

Não Vida inclui quatro linhas de atividade: Acidentes pessoais e Saúde, 

Automóvel, Incêndio e outros danos (cobrindo o risco de perdas de 

património ou responsabilidades com sinistros) e Outros. 

O resultado operacional inclui prémios líquidos adquiridos, honorários e 

rendimentos alocados provenientes de investimento e perdas ou ganhos 

de capital realizados menos indemnizações e benefícios líquidos e todas 

as despesas operacionais, incluindo despesas com gestão de sinistros, 

despesas de investimento, comissões e outras despesas, alocadas a 

contratos de seguro ou investimento. A diferença entre resultado 

operacional e resultado antes de impostos consiste em todos os 

proveitos e custos não alocados a contratos de seguro e/ou de  

A margem operacional dos diversos segmentos e linhas de negócio e a reconciliação do resultado antes de impostos são apresentados abaixo. 

Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros 

Conta 
Geral 

Eliminações 
do Grupo 2021 Bélgica UK CEU Ásia Resseguro Total 

Prémios brutos de Vida 

Prémios brutos de Não Vida 

Custos operacionais 

4 366 

2 309 

(623) 

1 853 

822 

(213) 

44 

1 579 

(3) 

(45) 

(1 527) 

2 

6 218 

4 589 

(1 061) 

6 218 

4 587 

(1 061) 

1 406 

(224) 

(2) 

- Produtos garantidos 

- Produtos Unit-linked 

Resultado operacional de Vida 

448 

49 

497 

89 

21 

110 

1 1 539 

70 

609 

539 

70 

609 1 1 

- Seguros de Acidentes pessoais e Saúde 

- Seguro Automóvel 

- Incêndio e outros danos 

- Outros 

Resultado operacional do ramo Não Vida 

Resultado operacional 

Ganhos e perdas de filiais e associadas,  

não alocados 

Outros resultados, incluindo corretagem 

Resultado antes de impostos 

41 

157 

(142) 

69 

125 

622 

1 

77 

(4) 

(6) 

68 

68 

37 

10 

23 

7 

77 

187 

6 

37 

22 

21 

86 

87 

(1) 

(17) 

(10) 

6 

(22) 

(21) 

84 

264 

(111) 

97 

334 

943 

84 

264 

(111) 

99 

336 

945 

2 

2 

2 

11 

13 

211 

427 

(24) 

403 

(1) 

22 

437 

57 

1 437 

1 

(209) 

(208) 

438 

(152) 

1 231 

52 

674 

(6) 

62 87 2 

Principais indicadores de desempenho do ramo Vida 

Margem líquida de subscrição 

Margem de investimento 

Margem operacional 

- Margem operacional Produtos garantidos 

- Margem operacional 

   Produtos Unit linked 

Rácio de custos de Vida em % 

passivo (anualizado) 

0,01% 

0,82% 

0,83% 

0,97% 

0,40% 

0,35% 

0,75% 

1,08% 

13,29% 0,10% 

0,72% 

0,82% 

0,99% 

0,10% 

0,72% 

0,82% 

0,99% 

13,29% 

13,29% 

0,37% 0,32% 0,35% 0,35% 

0,41% 0,49% 6,40% 0,43% 0,43% 

Principais indicadores de desempenho do ramo Não Vida 

Rácio de despesas 

Rácio de sinistralidade 

Rácio combinado 

Margem operacional 

33,2% 

65,0% 

98,2% 

8,3% 

36,4% 

59,4% 

95,8% 

8,7% 

25,2% 

58,9% 

84,1% 

17,1% 

38,4% 

57,2% 

95,6% 

6,0% 

34,8% 

60,6% 

95,4% 

8,0% 

34,8% 

60,6% 

95,4% 

8,1% 

Passivo de seguros técnicos 67 349 2 605 16 036 1 656 (1 551) 86 095 (15) 86 080 
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NOTAS GERAIS 

Eliminações 
de Seguro 

Total de 

Seguros 

Conta 
Geral 

Eliminações 
do Grupo 2020 Bélgica UK CEU Ásia Resseguro Total 
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Receita bruta emitida do ramo Vida 3 991 1 208 15 (17) 5 197 5 197 

Receita bruta emitida do ramo Não Vida 2 109 1 382 775 1 626 (1 594) 4 298 (3) 4 295 

Custos operacionais (607) (212) (203) (3) (1 025) (1 025) 

- Produtos garantidos 373 137 1 511 511 

- Produtos unit-linked 38 11 49 49 

Resultado operacional do ramo Vida 411 148 1 560 560 

- Seguros de Acidentes Pessoais e Saúde 33 1 46 4 (2) 82 82 

- Seguros Automóvel 94 68 24 40 2 228 228 

- Incêndio e outros danos 53 (5) 18 30 96 96 

- Outros 45 (9) 7 3 46 (3) 43 

Resultado operacional do ramo Não Vida 225 55 95 77 452 (3) 449 

Resultado operacional 636 55 243 78 1 012 (3) 1 009 

Ganhos e perdas de filiais e associadas, 

não alocados 14 16 293 1 324 1 325 

Outros resultados, incluindo corretagem 39 1 (18) (24) 1 (1) (2) 193 8 199 

Resultado antes de impostos 675 70 241 269 79 1 334 194 5 1 533 

 
Principais indicadores de desempenho do ramo Vida 

Margem de subscrição líquida (0,03%) 0,62% 37,28% 0,12% 0,12% 

Margem de investimento 0,73% 0,36% 0,64% 0,64% 

Margem operacional 0,70% 0,98% 37,28% 0,76% 0,76% 

- Margem operacional Produtos garantidos 0,77% 1,59% 37,28% 0,90% 0,90% 

- Margem operacional 

Produtos unit-linked 0,38% 0,17% 0,29% 0,29% 

Rácio de custos de Vida em % 

passivo (anualizado) 0,41% 0,45% 1,14% 0,42% 0,42% 

 
Principais indicadores de desempenho do ramo Não Vida 

Rácio de despesas 36,1% 47,1% 28,4% 33,6% 36,1% 36,1% 

Rácio de sinistralidade 51,7% 48,3% 49,0% 62,7% 55,2% 55,2% 

Rácio combinado 87,8% 95,4% 77,4% 96,3% 91,3% 91,3% 

Margem operacional 16,4% 8,9% 25,2% 5,1% 11,6% 11,5% 

 
Passivo de seguros técnicos 66 965 2 427 16 665 1 395 (1 342) 86 110 (14) 86 096 

 



 

Interno 

Definições de medidas alternativas de desempenho nas tabelas: 

Resultado líquido de subscrição : a diferença entre os prémios líquidos adquiridos e a soma dos pagamentos de sinistros reais e a variação das provisões para sinistros, líquidos de 

resseguro. O resultado líquido apresenta despesas com gestão de sinistro afetos, despesas gerais, comissões e resseguro.  

para o ramo Vida, o resultado líquido anualizado de subscrição dividido pelos passivos médios líquidos de seguros de Vida durante o período de 

relatório. Para negócios Não Vida, o resultado líquido de subscrição dividido pelos prémios líquidos adquiridos. 

a soma de receitas provenientes de investimentos e ganhos ou perdas de capital realizados relativos a ativos que cobrem passivos de seguros, após a 

dedução de despesas de investimento inerentes. Os resultados de investimento em Vida também são ajustados segundo o montante que é afeto aos 

tomadores de seguros tais como juros técnicos e participação nos lucros. Os resultados de investimento em Acidentes Pessoais e Vida (parte de Não 

Vida) também são corrigidos segundo os juros técnicos adicionados às responsabilidades de seguros. 

para o ramo Vida, o resultado anualizado de investimento dividido pelos passivos médios líquidos de seguros de Vida durante o período de relatório. 

Para negócios Não Vida, o resultado de investimento dividido pelo prémio líquido adquirido. 

a soma do resultado líquido de subscrição, resultado de investimento e outro resultado afeto aos contratos de seguros e/ou de investimento. A 

diferença entre resultado operacional e resultado antes de impostos consiste em todos os proveitos e custos não afetos aos contratos de seguros e/ou 

de investimento e, assim, não reportados no resultado operacional ou no resultado de parcerias não-consolidadas. 

para o ramo Vida, o resultado operacional anualizado do período dividido pelos passivos médios líquidos de seguros de Vida. Para negócios Não Vida, o 

resultado operacional dividido pelo prémio líquido adquirido. 

os prémios emitidos do ramo Não Vida que cobrem os riscos do período em análise menos os prémios pagos às resseguradoras e a variação nas 

provisões para prémios não adquiridos. 

as despesas como percentagem dos prémios líquidos adquiridos. São incluídos nas despesas os custos internos de gestão de sinistro, comissões e 

custos líquidos de resseguro. 

o custo de sinistros, líquido de resseguro, como percentagem dos prémios líquidos adquiridos. 

uma avaliação da rentabilidade no ramo Não Vida, que é o rácio entre as despesas totais do segurador e os prémios líquidos adquir idos. Trata-se das 

despesas totais do segurador como percentagem dos prémios líquidos adquiridos. É igual à soma do rácio de sinistralidade com o rácio de despesas. 

Margem líquida de subscrição : 

Resultado líquido do investimento : 

Margem líquida de investimento : 

Resultado operacional líquido : 

Margem operacional líquida : 

Prémio líquido adquirido : 

Rácio de despesas 

 

Rácio de sinistralidade 

 

Rácio combinado 

: 

 

: 

 

: 
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D 

Notas à Demonstração 
consolidada da posição 

financeira 

 



 

Interno 

Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa inclui valor em caixa, contas 

correntes e outros instrumentos 

financeiros com um termo inferior a 

três meses a partir da data em que 

foram adquiridos. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 
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Caixa 2 

Depósitos em bancos 1 750 

Outros 185 

Total de caixa e equivalentes de caixa 1 937 

 
2 

2 053 

186 

2 241 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Investimentos financeiros 

A composição dos investimentos 
financeiros 

é a seguinte. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

10.1 
Investimentos detidos até à maturidade 

Títulos de dívida 
pública Total 

Maturidades 

Amortização 

Investimentos detidos até à maturidade a 31 de 
dezembro de 2021 

(58) 

(7) 

4 351 

(58) 

(7) 

4 351 

Justo valor a 31 de dezembro de 
2021 

6 497 6 497 

O justo valor dos títulos de dívida pública classificados como investimentos detidos até à 

maturidade é baseado nos preços cotados nos mercados ativos (nível 1). 
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Justo valor a 31 de dezembro de 2020 7 101 7 101 

 
Investimentos detidos até à maturidade a 1 de janeiro de 2020 4 438 4 438 

Maturidades (18) (18) 

Amortização (4) (4) 

Investimentos detidos até à maturidade a 31 de dezembro de 2020 4 416 4 416 

Investimentos financeiros 

- Detidos até à maturidade 4 351 

- Disponíveis para venda 55 582 

- Detidos pelo justo valor através dos resultados 340 

- Derivados detidos para negociação 6 

Total, bruto 60 279 

Imparidades: 

- de investimentos disponíveis para venda (327) 

Total de imparidades (327) 

 
Total 59 952 

 
4 416 

59 317 

297 

16 

64 046 

 
(336) 

(336) 

 
63 710 

 

 



 

Interno 

Na tabela seguinte, os títulos de dívida pública classificados como detidos até à maturidade à data de 31 de dezembro são detalhados por país de origem. 

Custo histórico/amortizado Justo valor 31 de dezembro de 2021 

Governo belga 

Governo português 

Total 

4 304 

47 

4 351 

6 399 

98 

6 497 

31 de dezembro de 2020 

10.2 
Investimentos disponíveis para venda 

Custo 

histórico/amortizado 

Ganhos brutos 

não realizados 

Perdas brutas 

não realizadas 
Total 

bruto 

Justo 

valor Imparidades 31 de dezembro de 2021 

Títulos de dívida pública 

Títulos de dívida de empresas 

Instrumentos de crédito estruturado 

Investimentos disponíveis para venda em títulos de dívida 

25 944 

17 329 

50 

43 323 

5 241 

1 109 

2 

6 352 

(45) 

(23) 

31 140 

18 415 

52 

49 607 

31 140 

18 395 

51 

49 586 

(20) 

(1) 

(21) (68) 

Participações em capital privado e capital de risco 

Títulos de capital próprio 

Outros investimentos 

Investimentos disponíveis para venda em 

títulos de capital próprio e outros investimentos 

173 

4 551 

2 

20 

1 258 

(1) 

(28) 

192 

5 781 

2 

192 

5 475 

2 

(306) 

4 726 1 278 (29) 5 975 (306) 5 669 

Total de investimentos disponíveis para venda 48 049 7 630 (97) 55 582 (327) 55 255 

Custo 

histórico/amortizado 

Ganhos brutos 

não realizado 

Perdas brutas 

não realizadas 

Total 

bruto 

Justo 

valor 31 de dezembro de 2020 Imparidades 

Um montante de 2 032 milhões de euros dos investimentos disponíveis para venda foi caucionado como colateral (2020: 2 288 milhões de euros). 
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Títulos de dívida pública 26 910 7 392 34 302 34 302 

Títulos de dívida de empresas 18 083 1 699 (7) 19 775 (22) 19 753 

Instrumentos de crédito estruturado 49 2 51 51 

Investimentos disponíveis para venda em títulos de dívida 45 042 9 093 (7) 54 128 (22) 54 106 

Participações no capital próprio e capital de risco 99 19 118 118 

Títulos de capitalm próprio 4 281 816 (29) 5 068 (314) 4 754 

Outros investimentos 3 3 3 

Investimentos disponíveis para venda em 

títulos de capital e outros investimentos 4 383 835 (29) 5 189 (314) 4 875 

 
Total de investimentos disponíveis para venda 49 425 9 928 (36) 59 317 (336) 58 981 

 
Governo belga 4 313 6 937 

Governo português 103 164 

Total 4 416 7 101 

 

 

 

 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

A valorização dos investimentos disponíveis para venda é baseada em: 

▪ 

▪ 

▪ 

Nível 1: preços cotados em mercados ativos; 

Nível 2: dados de mercado observáveis em mercados ativos; 

Nível 3: informações não observáveis (cotações de contrapartes). 

31 de dezembro de 2021 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

Títulos de dívida pública 

Títulos de dívida de empresas 

Instrumentos de crédito estruturado 

Títulos de capital próprio, participações em capitais privados e outros investimentos 

Total de investimentos disponíveis para venda 

30 589 

16 002 

551 

1 953 

51 

1 547 

4 102 

31 140 

18 395 

51 

5 669 

55 255 

440 

3 186 

49 777 

936 

1 376 

31 de dezembro de 2020 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

As variações da valorização de nível 3 são as seguintes. 

2021 2020 

As valorizações de nível 3 para participações em capital privado e capital 

de risco utilizam os justos valores divulgados nas demonstrações 

financeiras auditadas das participações relevantes. As valorizações de 

nível 3 para títulos de capital e títulos garantidos por ativos utilizam uma 

metodologia de fluxos de caixa ao desconto. Os fluxos de caixa 

esperados têm em consideração os critérios de intermediação originais, 

atributos do mutuário (como idade e classificação de crédito), rácios 

entre o empréstimo e o ativo, flutuações dos valores imobiliários e taxas 

de pré-pagamento esperadas, etc. Os fluxos de caixa esperados são 

descontados nas taxas ajustadas pelo risco. Os intervenientes no 

mercado usam com frequência estas técnicas de fluxo de caixa ao 

desconto para valorizar as participações no capital próprio e capital de 

risco. Baseamo-nos também nestas cotações, até certa medida, ao 

valorizar estes instrumentos. Estas técnicas estão sujeitas às limitações 

inerentes, como a estimativa da taxa de desconto ajustada pelo risco 

apropriada, e os diferentes pressupostos e contribuições proporcionarão 

resultados diferentes. 

As posições de nível 3 são sensíveis sobretudo a uma variação do nível 

de fluxos de caixa futuros esperados e, em conformidade, os seus 

justos valores variam proporcionalmente em relação às variações 

destes fluxos de caixa. As variações do valor dos instrumentos de nível 

3 são contabilizadas noutras receitas integrais. Dados quantitativos não 

observáveis utilizados na medição do justo valor não são desenvolvidos 

pela entidade. 
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Saldo a 1 de janeiro 1 312 

Maturidade/resgate ou reembolso (63) 

Adquisições 182 

Receitas de vendas (140) 

Ganhos (perdas) realizados 21 

Imparidades (3) 

Ganhos (perdas) não realizados 67 

Diferenças cambiais e outros acertos 

Saldo a 31 de dezembro 1 376 

 
1 282 

(28) 

126 

(30) 

 

 
(36) 

(2) 

1 312 

 
Títulos de dívida pública 33 900 402 34 302 

Títulos de dívida de empresas 18 178 1 103 472 19 753 

Instrumentos de crédito estruturado 8 42 1 51 

Títulos de capital, participações em capital privado e outros investimentos 2 554 1 482 839 4 875 

Total de Investimentos disponíveis para venda 54 640 3 029 1 312 58 981 

 

 

 



 

Interno 

Obrigações de dívida pública detalhadas por país de origem 

Custo 

histórico/amortizado 

Ganhos 

(perdas) brutos não 

realizados 

Justo 

valor 31 de dezembro de 2021 

Governo belga 

Governo francês 

Governo português 

Governo austríaco 

Governo espanhol 

Governo italiano 

Governo alemão 

Governo neerlandês 

Governo irlandês 

Governo britânico 

Governo polaco 

Governo eslovaco 

Governo checo 

Governo finlandês 

Governo norte-americano 

Outros governos nacionais 

Total 

10 891 

4 689 

2 124 

1 722 

2 107 

1 159 

830 

463 

332 

222 

274 

200 

2 203 

1 106 

357 

402 

287 

342 

235 

58 

33 

13 

35 

44 

13 094 

5 795 

2 481 

2 124 

2 394 

1 501 

1 065 

521 

365 

235 

309 

244 

91 

2 

838 

25 944 

14 105 

2 

905 

31 140 

67 

5 196 

Custo 

histórico/amortizado 

Ganhos 

(perdas) brutos não 

realizados 

Justo 

valor 31 de dezembro de 2020 
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Governo belga 11 336 3 289 14 625 

Governo francês 4 745 1 515 6 260 

Governo austríaco 2 311 467 2 778 

Governo português 2 040 556 2 596 

Governo espanhol 2 021 427 2 448 

Governo italiano 1 171 437 1 608 

Governo alemão 859 290 1 149 

Governo neerlandês 497 94 591 

Governo irlandês 336 54 390 

Governo britânico 190 26 216 

Governo polaco 283 52 335 

Governo eslovaco 159 58 217 

Governo checo 32 32 

Governo finlandês 91 19 110 

Governo norte-americano 2 2 

Outros governos nacionais 837 108 945 

Total 26 910 7 392 34 302 

 

 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

A tabela abaixo apresenta as perdas e ganhos líquidos não realizados em investimentos disponíveis para venda, incluindo capital próprio. Os títulos de 

capital próprio e outros investimentos também incluem participações no capital próprio e capital de risco. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

As alterações nas imparidades de investimentos disponíveis para venda são as seguintes. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

10.3 
Investimentos detidos pelo justo valor através dos resultados 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Os investimentos detidos pelo justo valor através dos resultados incluem 

essencialmente os investimentos relacionados com passivo de seguros, 

em que os fluxos de caixa estão associados ao desempenho destes 

ativos, quer contratualmente, quer com base na participação 

discricionária, cuja avaliação incorpora informação corrente. Esta 

avaliação reduz significativamente discrepâncias contabilísticas que, de 

outro modo, surgiriam da avaliação dos ativos e passivos e dos 

respetivos ganhos e perdas. 

Outros investimentos detidos pelo justo valor através dos 

resultados referem-se a investimentos no fundo imobiliário. 

O valor nominal dos títulos de dívida detidos pelo justo valor através dos 

resultados a 31 de dezembro de 2021 é 133 milhões de euros (31 de 

dezembro de 2020: 134 milhões de euros). 
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Títulos de dívida pública 

Títulos de dívida de empresas 134 

Instrumentos de crédito estruturado 3 

Títulos de dívida 137 

Títulos de capital próprio 36 

Outros investimentos 167 

Títulos de capital e outros investimentos 203 

Total de investimentos detidos pelo justo valor através dos resultados 340 

 

 
132 

4 

136 

 
12 

149 

161 

297 

 
Saldo a 1 de janeiro (336) 

Aquisições/alienações de subsidiárias 

Aumento das imparidades (34) 

Estorno na venda/alienação 42 

Diferenças cambiais e outros acertos 1 

Saldo a 31 de dezembro (327) 

 
(269) 

38 

(154) 

49 

 
(336) 

Investimentos disponíveis para venda de títulos de rendimento variável e outros investimentos: 

Montante transitado 5 669 

 
Ganhos e perdas brutos não realizados 1 249 

- Imposto (134) 

Shadow Accounting (contabilidade de cobertura) (756) 

- Imposto 118 

Ganhos e perdas líquidos não realizados 477 

 
4 875 

 
806 

(113) 

(531) 

74 

236 

Investimentos disponíveis para venda em títulos de dívida: 

Montante transitado 49 586 

 
Ganhos e perdas brutos não realizados 6 284 

- Imposto relacionado (1 586) 

Shadow Accounting (contabilidade de cobertura) (2 251) 

- Imposto relacionado 652 

Ganhos e perdas líquidos não realizados 3 099 

 
54 106 

 
9 086 

(2 300) 

(4 511) 

1 228 

3 503 

 



 

Interno 

A valorização dos investimentos detidos pelo justo valor através dos resultados baseia-se em: 

▪ 

▪ 

▪ 

Nível 1: 

Nível 2: 

Nível 3: 

preços cotados em mercados ativos; 

dados de mercado observáveis em mercados ativos; 

informações não observáveis (cotações de contrapartes). 

A valorização no final do exercício é a seguinte. 

31 de dezembro de 2021 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

Títulos de dívida pública 

Títulos de dívida de empresas 

Instrumentos de crédito estruturado 

Títulos de capital 

Outros investimentos 

Total de investimentos detidos pelo justo valor 

através dos resultados 

134 

3 

134 

3 

36 

167 

36 

37 61 69 

61 206 73 340 

31 de dezembro de 2020 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

10.4 
Derivados detidos para negociação 

10.6 
Participações em entidades estruturadas não consolidadas 

Os derivados detidos para negociação são baseados na avaliação de 

nível 2 (feedbacks observáveis de mercados ativos). Ver também a 

nota 27 “Derivados” para mais detalhes. 

A AG Insurance, uma subsidiária do Grupo Ageas, detém notas que 

representam uma participação (através da receção do capital e dos 

juros) em entidades estruturadas que não consolida. As entidades 

estruturadas investem em créditos hipotecários a receber e créditos de 

aluguer, gerando recursos através da emissão de notas ou unidades. 
10.5 
Empréstimo de títulos Estas notas e unidades estruturadas estão registadas em “Investimentos 

disponíveis para venda”. Paralelamente às notas e unidades, a AG 

Insurance não detém nenhuma outra participação nestas entidades 

estruturadas. A exposição máxima a perdas que a AG Insurance possui 

está limitada ao montante transitado das notas ou unidades detidas. 

Ao abrigo de acordos de empréstimo de títulos, autorizamos terceiros 

a utilizar alguns dos nossos títulos por um período de tempo limitado, 

após o qual estes têm de nos devolver os títulos. Durante esse tempo, 

continuamos a obter as receitas geradas pelos referidos títulos. 

Beneficiamos igualmente de garantias sob a forma de outros títulos 

com uma taxa de cobertura de, pelo menos, 105%. No final do ano, 

esses acordos cobriam um montante de 738 milhões de euros (1 006 

milhões de euros no ano anterior). 

O montante transitado de juros detido pela AG Insurance no Fundo de 

créditos hipotecários ascendia a 410 milhões de euros a 31 de dezembro 

de 2021 (face a 447 milhões de euros a 31 dezembro de 2020). O 

montante transitado de juros detido pela AG Insurance em valores a 

receber de aluguer ascendia a 35 milhões de euros a 31 de dezembro de 

2021 (22 milhões de euros a 31 de dezembro de 2020). 

O montante transitado de juros detido pela AG Insurance em 

Participação no Capital Privado ascendia a 27 milhões de euros a 31 de 

dezembro de 2021 (0 milhões de euros a 31 de dezembro de 2020). 

O Fundo de créditos hipotecários é totalmente detido pela AG 

Insurance, e o total dos ativos dos créditos de aluguer ascendia a 339 

milhões de euros a 31 de dezembro de 2021 (348 milhões de euros a 

31 de dezembro de 2020). 
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Títulos de dívida pública 

Títulos de dívida de empresas 130 2 132 

Instrumentos de crédito estruturado 4 4 

Títulos de capital próprio 12 12 

Outros investimentos 149 149 

Total de Investimentos detidos pelo justo valor 

através dos resultados 149 134 14 297 

 

 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Propriedade de investimento 

As propriedades de investimento 
são sobretudo edifícios de 
escritórios e espaços de retalho. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

2021 2020 

À data de 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, nenhuma propriedade foi dada 

como colateral (ver também nota 21 “Empréstimos”). 
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Custo de aquisição a 1 de janeiro 3 661 

Alteração da política contabilística 

Aquisições/alienações de subsidiárias 35 

Compras 303 

Melhorias de capital 74 

Alienações (100) 

Transferência de (para) imóveis, instalações e  equipamentos 

Diferenças cambiais 

Outros (43) 

Custo de aquisição a 31 de dezembro 3 930 

 
Amortização acumulada a 1 de janeiro (770) 

Aquisições/alienações de subsidiárias 

Despesas de amortização (97) 

Reversão de amortização devido a alienações 32 

Transferência de (para) imóveis, instalações e equipamentos 

Outros 25 

Amortização acumulada a 31 de dezembro (810) 

 
Imparidades acumuladas a 1 de janeiro (2) 

Aquisições/alienações de subsidiárias Aumento das 

imparidades 

Reversão de imparidades 

Reversão de imparidades devido a alienações 

Imparidades acumuladas a 31 de dezembro (3) 

 
Valor líquido de propriedade de investimento a 31 de dezembro 3 117 

 
3 338 

 
33 

496 

61 

(235) 

(1) 

 
(31) 

3 661 

 
(730) 

 
(94) 

46 

1 

7 

(770) 

 
(5) 

 
(1) 

 
4 

(2) 

 
2 889 

 
Propriedade de investimento 3 120 

Imparidades de propriedade de investimento (3) 

Total de propriedade de investimento 3 117 

 
2 891 

(2) 

2 889 

 



 

Interno 

As avaliações anuais, feitas por avaliadores independentes mudam a 

cada três anos, abrangem quase todas as propriedades de investimento. 

Os justos valores (nível 3) baseiam-se em dados de mercado não 

observáveis e/ou fluxos de caixa descontados. Os fluxos de caixa 

esperados de propriedades têm em consideração as taxas de 

crescimento esperadas do rendimento de rendas, períodos de não 

ocupação, taxas de ocupação, custos dos incentivos de arrendamento, 

como períodos sem renda e outros custos não pagos pelos 

arrendatários. Os fluxos de caixa líquidos esperados são depois 

descontados utilizando taxas de desconto ajustadas pelo risco. 

Entre outros fatores, a estimativa da taxa de desconto considera a 

qualidade de um edifício e a sua localização (qualidade superior vs. 

secundário), qualidade de crédito do arrendatário e os prazos de locação. 

Para propriedades em edificação (ou seja, em construção), o justo valor é 

definido como o custo até que as propriedades estejam operacionais. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Propriedades arrendadas mediante locação operacional 

A Ageas arrenda determinados ativos - principalmente propriedades detidas para efeitos de investimento - a partes externas com base em 

contratos de aluguer operacional. A 31 de dezembro, os montantes mínimos a receber de contratos de aluguer irrevogáveis totalizavam: 

2021 2020 

Uma quantidade de 66 milhões de euros em 2021 do total dos pagamentos mínimos a receber de contratos de aluguer irrevogáveis relacionados com 

imóveis, instalações e equipamentos (2020: 80 milhões de euros). O restante está relacionado com propriedades de investimento. 
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Inferior a 3 meses 51 

3 meses a 1 ano 145 

1 ano a 2 anos 167 

2 a 3 anos 134 

3 a 4 anos 110 

4 a 5 anos 101 

Mais de 5 anos 630 

Total de pagamentos de aluguer a receber não descontados 1 338 

 
52 

147 

162 

140 

111 

94 

677 

1 383 

Justo valor apoiado pelo mercado 483 

Justo valor sujeito a uma avaliação independente 3 823 

Total do justo valor de propriedade de investimento 4 306 

Montante transitado total (incluindo o passivo de locação) 3 057 

Ganhos (perdas) brutos não realizados 1 249 

Ganhos (perdas) não realizados face a tomadores de seguros (40) 

Imposto (342) 

Ganhos (perdas) líquidos não realizados (não reconhecidos no capital próprio) 867 

 
302 

3 797 

4 099 

2 829 

1 270 

(36) 

(344) 

890 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Empréstimos 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

12.1 
Empréstimos comerciais 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

A Ageas concedeu linhas de crédito no montante total de 1 024 milhões de euros (31 de dezembro de 

2020: 982 milhões de euros). 

12.2 
Vencimento de locação financeira 

Valores a receber de locações financeiras 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

196 Ageas Relatório e Contas 2021 

Inferior a 1 ano 3 

1 ano a 3 anos 7 

3 a 5 anos 25 

Mais de 5 anos 128 

Valores Totais a Receber de Locações Financeiras 163 

 
3 

5 

5 

152 

165 

Bens imobiliários 459 

Infraestruturas 1 624 

Corporativa 4 705 

Valores a receber por alugueres financeiros 163 

Outros 33 

Total dos empréstimos comerciais 6 984 

 
367 

1 280 

4 098 

165 

60 

5 970 

 
Instituições governamentais e oficiais 5 120 

Empréstimos comerciais 6 984 

Hipotecas para habitação 1 175 

Empréstimos a tomadores de seguro 527 

Juros sobre depósitos 390 

Empréstimos bancários 325 

Total 14 521 

Imparidades (29) 

Total dos Empréstimos 14 492 

 
5 110 

5 970 

1 179 

462 

340 

366 

13 427 

(29) 

13 398 

 



 

Interno 

12.3 
Garantias de empréstimos 

A seguinte tabela apresenta detalhes das cauções e garantias colaterais recebidas como segurança para empréstimos. 

Total da exposição de crédito em empréstimos 2021 2020 

(1) Os montantes de garantias superiores à exposição ao crédito dizem respeito a empréstimos para os quais a garantia é superior ao empréstimo individual subjacente. 

12.4 
Imparidades em empréstimos 

Risco 

de crédito 

específico 

2021 

IBNR 

Risco 

de crédito 

específico 

2020 

IBNR 

A seguinte tabela apresenta detalhes sobre cauções e garantias recebidas como segurança para empréstimos com imparidades. 

Total de exposição ao crédito com 
imparidades em empréstimos 

2021 2020 

(1) Os montantes de garantias superiores à exposição ao crédito dizem respeito a empréstimos para os quais a garantia é super ior ao empréstimo individual subjacente. 

Participações em entidades estruturadas não consolidadas 

A AG Insurance, juntamente com a Ageas France, a Ageas Portugal e a 

Ageas Resseguro detêm notas que representam participações sociais 

(através da receção do capital em dívida e dos juros) em entidades 

estruturadas que o Grupo Ageas não consolida. As entidades 

estruturadas investem em créditos hipotecários e fundos gerados através 

da emissão de notas. 

Paralelamente às notas, a AG Insurance, a Ageas France, a Ageas 

Reinsurance e a Ageas Portugal não detêm nenhuma outra 

participação nestas entidades estruturadas. Quanto à exposição 

máxima a perdas, a AG Insurance, a Ageas France, a Ageas 

Reinsurance e a Ageas Portugal limitaram-na ao montante transitado 

das notas detidas (2 355 milhões de euros a 31 de dezembro de 2021 e 

2 298 milhões de euros a 31 de dezembro de 2020). 
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Redução de imparidade 43 

Garantia recebida 

Imóveis, instalações e equipamentos 30 

Cauções e garantias colaterais superiores à exposição ao crédito com imparidades (1) 8 

 
48 

 
44 

17 

Saldo a 1 de janeiro 26 4 

Aumento das imparidades 2 

Libertação de imparidades (2) 

Amortizações de empréstimos incobráveis (1) 

Saldo a 31 de dezembro 25 4 

 
27 1 

2 3 

(2) 

(1) 

26 4 

 
Montante transitado 14 492 

Garantia recebida 

Instrumentos financeiros 386 

Imóveis, instalações e equipamentos 1 999 

Outras cauções e garantias 104 

Exposição não garantida 12 003 

Montantes de garantias colaterais superiores à exposição ao crédito (1) 919 

 
13 398 

 
373 

2 076 

98 

10 851 

1 001 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Investimentos em filiais e associadas 

A seguinte tabela disponibiliza uma 

visão geral das associadas e joint 

ventures mais significativas. 

A percentagem de juros pode variar se 

existirem várias empresas associadas 

e joint ventures num país com 

diferentes percentagens de 

participação detidas pelo grupo. 

2021 

Montante 

transitado 

2020 

Montante 

transitado 

% 

juro 

O montante transitado no CCN aumentou após a aquisição adicional de uma participação de 45% em 

2021 (ver nota 3 “Aquisições e alienações” para mais detalhes). 

A AgeSA (anteriormente conhecida como AvivaSA) foi adquirida pelo Grupo Ageas em maio de 2021 

(para mais detalhes, ver nota 3 “Aquisições e alienações”). 
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Associadas e joint ventures 

Taiping Holdings China 12,00% - 24,90% 2 529 

Muang Thai Group Holding Tailândia 7,83% - 30,87% 1 072 

Maybank Ageas Holding Berhad Malásia 30,95% 510 

Taiping Reinsurance Company Limited China 24,99% 328 

CCN Bélgica 50,00% 52 

AgeSA Turquia 40,00% 98 

Aksigorta Turquia 36,00% 44 

DTHP Bélgica 33,00% 63 

East West Ageas Life Filipinas 50,00% 54 

Pleyel Bélgica 56,50% 25 

Ageas Federal Life Insurance Company Índia 49,00% 90 

Royal Sundaram General Insurance Company Limited Índia 40,00% 207 

EPB NV (Eurocommercial properties) Bélgica 25,60% 51 

MB Ageas Life JSC Vietname 32,09% 21 

Royal Park Investments Bélgica 44,71% 1 

Outros 183 

Total 5 328 

 
2 078 

1 271 

462 

327 

6 

 
67 

64 

54 

29 

88 

181 

51 

17 

4 

236 

4 929 

 



 

Interno 

Resultado líquido 

(100% juros) 

Participação no 

resultado líquido 

de associadas e 

joint ventures 

(quota da 

Ageas) 

Os detalhes dos investimentos em filiais e associadas são os seguintes. 

Participação no 

resultado de 

associadas e 

joint ventures 

(quota da 

Ageas) 

Participação no 

resultado líquido 

de associadas e 

joint ventures 

(quota da 

Ageas) 

Total do ativo 

(100 % juro) 

Total do passivo 

(100 % juro) 

Receita total 

(100 % juro) 

Despesas totais 

(100 % juro) 

Resultado líquido 

(100% juros) 

Capital Próprio 

(100 % juro) 

 

 

 Dividendos 

recebidos 2021 

Participação no 

resultado de 

associadas e 

joint ventures 

(quota da 

Ageas) 

 

Total do ativo 

(100% juro) 

Total do passivo 

(100% juro) 

Receita total 

 (100% juro) 

Despesas totais 

(100% juro) 

 

Capital Próprio  

(100% juro) 

 

  Dividendos 

recebidos 2020 
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Taiping Holdings 91 751 83 288 8 463 2 075 

Muang Thai Group Holding 17 876 13 708 4 168 1 237 

Maybank Ageas Holding Berhad 8 642 7 213 1 429 442 

Taiping Reinsurance Co. Limited 5 972 4 784 1 188 297 

BG1 

Tesco Insurance Ltd 

DTHP 801 606 195 64 

East West Ageas Life 196 88 108 54 

Pleyel 250 76 174 29 

Aksigorta 621 519 102 37 

Ageas Federal Life Insurance Co. 1 427 1 313 114 56 

Royal Sundaram General 

Insurance Company Limited 819 673 146 59 

EPB NV 

(Eurocommercial properties) 555 358 197 51 

MB Ageas Life JSC 153 100 53 17 

Royal Park Investments 8 8 4 

Goodwill relacionado 271 

Outros 236 

Total 4 929 

 
21 435 (20 577) 858 213 113 

2 625 (2 549) 76 23 9 

2 301 (2 157) 144 45 17 

236 (231) 5 1 

10 (8) 2 1 

221 (193) 28 14 8 

60 (80) (20) (6) 

50 (62) (12) (6) 

3 (10) (7) (4) 

375 (329) 46 16 11 

396 (383) 13 3 1 

 
313 (285) 28 11 

 
33 /33 

141 (128) 13 4 

5 (2) 4 1 2 

 
12 16 

328 177 

 
Taiping Holdings 118 344 108 055 10 289 2 525 

Muang Thai Group Holding 17 973 14 444 3 529 1 039 

Maybank Ageas Holding Berhad 9 873 8 292 1 581 489 

Taiping Reinsurance Co. Limited 7 183 6 068 1 115 279 

CCN 121 17 104 52 

AgeSA 614 413 201 80 

DTHP 860 670 190 63 

East West Ageas Life 251 143 108 54 

Pleyel 249 83 166 25 

Aksigorta 438 368 70 26 

Ageas Federal Life Insurance Co. 1 740 1 583 157 77 

Royal Sundaram General 

Insurance Company Limited 968 777 191 77 

EPB NV 

(Eurocommercial properties) 542 342 200 51 

MB Ageas Life JSC 278 212 66 21 

Royal Park Investments 7 7 1 

Goodwill relacionado 286 

Outros 183 

Total 5 328 

 
24 424 (23 277) 1 147 283 160 

2 666 (2 398) 268 80 9 

1 829 (1 659) 170 53 16 

1 908 (1 900) 8 2 

2 (3) (1) (1) 

185 (158) 27 11 

58 (80) (22) (7) 

75 (84) (9) (5) 

3 (11) (8) (5) 

318 (288) 30 11 14 

400 (391) 9 4 6 

 
321 (300) 21 9 

 
31 (29) 2 1 

224 (215) 9 3 

1 1 

 
24 13 

464 219 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

As empresas associadas e joint ventures estão sujeitas a restrições de 

dividendos resultantes de requisitos mínimos de capital e solvência 

impostos pelos reguladores nos países em que exercem atividade. O 

pagamento de dividendos está, por vezes, sujeito a acordos de 

acionistas com os Parceiros da empresa. Em determinadas situações, o 

consenso é necessário antes que o dividendo seja declarado. 

▪ 

 

▪ 

artigos específicos sobre direitos de voto ou distribuição de 
dividendos; 

períodos de retenção durante os quais todos os Acionistas não 

estão autorizados a vender ações durante um determinado período 

ou sem a aprovação prévia das outras partes envolvidas; 

opções para vender ou revender ações a outra(s) parte(s) 

envolvida(s) no acordo de Acionistas, incluindo a metodologia de 

cálculo subjacente para valorizar as ações; 

mecanismos de ganhos que permitem que a parte que 

originalmente vende as ações obtenha receitas adicionais quando 

determinados objetivos são realizados; 

cláusulas de exclusividade ou cláusulas de não concorrência 

relacionadas com a venda de produtos de seguros. 

▪ 

Além disso, os acordos de Acionistas (relacionados com partes 

interessadas numa empresa na qual a Ageas detenha participações 

não controladoras) poderão incluir: 

▪ 

▪ 

Royal Park Investments 

Após a alienação do ativo e liquidação do passivo, a atividade remanescente da RPI está essencialmente limitada à gestão de litígios instaurados contra 

diversas instituições financeiras norte-americanas. 
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Interno 

Resseguro e outras contas a receber 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

A rubrica “Outros” inclui IVA e outros impostos indiretos, bem como o pagamento antecipado de 109 

milhões de euros (31 de dezembro de 2020: 215 milhões de euros) para a Stichting Forsettlement 

(ver nota 25 “Provisões”). 

Alterações em imparidades de resseguro e outras contas a receber 2021 2020 

Em 2020, os aumentos em imparidades e abates de montantes incobráveis foram vinculados aos 

valores a receber de rendas relacionados com a Covid-19 que a Ageas abateu relativamente ao 

arrendamento de imóveis comerciais e edifícios de escritórios. 

Alterações na parte do ressegurador em passivos 

decorrentes de contratos de seguro e de investimento 2021 2020 
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Saldo a 1 de janeiro 720 

Variação do passivo no ano corrente 179 

Variação do passivo nos anos anteriores (19) 

Indemnizações pagas no ano corrente (42) 

Indemnizações pagas nos anos anteriores (39) 

Outros acréscimos líquidos através da demonstração de resultados (17) 

Diferenças cambiais e outros acertos 19 

Saldo a 31 de dezembro 801 

 
729 

104 

(54) 

(28) 

(72) 

59 

(18) 

720 

Saldo a 1 de janeiro 54 

Aumento das imparidades 8 

Libertação de imparidades (5) 

Amortizações de valores incobráveis (4) 

Diferenças cambiais e outros acertos (1) 

Saldo a 31 de dezembro 52 

 
49 

17 

(2) 

(10) 

 
54 

 
Participação das resseguradoras em passivo decorrente 

de contratos de seguro e de investimento 801 

Valores a receber de tomadores de seguro 409 

Honorários e comissões 110 

Contas a receber de intermediários 379 

Contas a receber de resseguradores 136 

Outros 366 

Total bruto 2 201 

Imparidades (52) 

Total líquido 2 149 

 

 
720 

353 

108 

337 

31 

466 

2 015 

(54) 

1 961 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Juros vencidos e outros ativos 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Os proveitos decorridos consistem principalmente em rendimentos de juros vencidos sobre 

obrigações de dívida pública (2021: 657 milhões de euros; 2020: 676 milhões de euros) e obrigações 

de crédito de empresas (2021: 212 milhões de euros; 2020: 234 milhões de euros). 

Custos de aquisição diferidos 

2021 2020 
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Saldo a 1 de janeiro 408 

Custos de aquisição diferidos capitalizados 419 

Despesas de amortização (419) 

Outras compras e vendas de atividades (2) 

Outros acertos, incluindo diferenças cambiais 12 

Saldo a 31 de dezembro 418 

 
425 

417 

(423) 

 
(10) 

408 

Custo de aquisição diferido 418 

Outros encargos diferidos 114 

Proveitos decorridos 1 000 

Derivados detidos para efeitos de cobertura 34 

Propriedades para venda 323 

Ativos de benefícios definidos 81 

Outros 69 

Total bruto 2 039 

Imparidades 

Total líquido 2 039 

 
408 

96 

1 043 

3 

228 

45 

63 

1 886 

(1) 

1 885 

 



 

Interno 

Imóveis, instalações e equipamentos 

Imóveis, instalações e 

equipamentos inclui edifícios de 

escritórios e parques de 

estacionamento automóvel de 

utilização pública. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Terrenos e edifícios 
detidos 

Equipamentos, veículos 
motorizados para uso próprio e parques de estacionamento automóvel e equipamento informático  

Imóvel 

Arrendado 

(direito de uso) 

Imóvel 

Arrendado 

(direito de uso) 2021 

Património 
próprio 

Património 
próprio 

Custo de aquisição a 1 de janeiro 

Acréscimos 

Estorno do custo devido a alienações 

Diferenças cambiais e outras 

Custo de aquisição a 31 de dezembro 

1 938 

24 

(18) 

(45) 

1 899 

613 

47 

(17) 

(2) 

641 

346 

21 

(33) 

40 

14 

(7) 

334 47 

Amortização acumulada a 1 de janeiro 

Despesas de amortização 

Reversão de amortização devido a alienações 

Diferenças cambiais e outras 

Amortização acumulada 

a 31 de dezembro 

(738) 

(40) 

6 

5 

(124) 

(63) 

15 

1 

(247) 

(30) 

32 

(17) 

(11) 

4 

(767) (171) (245) (24) 

Imparidades acumuladas a 1 de janeiro 

Aumento de imparidades 

Reversão de imparidades 

Reversão de imparidades devido a alienações 

Diferenças cambiais e outras 

Imparidades acumuladas 

a 31 de dezembro 

(10) (1) (1) 

1 1 

(10) 

Total a 31 de dezembro 1 122 470 89 23 
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Parques de estacionamento automóvel 1 383 

Terrenos e edifícios detidos para uso próprio 209 

Melhoraias 28 

Equipamentos, veículos motorizados e equipamento informático 112 

Imóveis em construção 

Total 1 732 

 
1 461 

217 

28 

121 

 
1 827 

   

 

 

 



 

Interno 

NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Terrenos e edifícios 
detidos 

Equipamentos, veículos 
motorizados para uso próprio e parques de estacionamento automóvel e equipamento informático  

Imóvel Arrendado 

(direito de uso) 

Imóvel Arrendado 

(direito de uso) 2020 

Património 
próprio 

Património 
próprio 

Um montante de 166 milhões de euros em propriedades, instalações 

e equipamentos foi dado como garantia (31 de dezembro de 2020: 

173 milhões de euros). 

calibrados com base nos dados de mercado e/ou transações disponíveis. 

As técnicas de valorização de nível 3 são utilizadas para avaliar parques 

de estacionamento automóvel usando fluxos de caixa descontados. Os 

fluxos de caixa dos parques de estacionamento automóvel estimados 

consideram a inflação prevista e o crescimento económico nas áreas 

individuais dos parques de estacionamento automóvel, entre outros 

fatores. Os fluxos de caixa líquidos estimados são descontados 

utilizando taxas de desconto ajustadas ao risco. A estimativa da taxa de 

desconto considera a qualidade do parque de estacionamento automóvel 

e a sua localização, entre outros fatores. 

A propriedade, para além dos parques de estacionamento automóvel, é 

avaliada anualmente por uma entidade externa, sendo que os 

avaliadores independentes alternam a cada três anos. Os justos 

valores são baseados na avaliação de nível 3. 

A Ageas determina o justo valor dos parques de estacionamento 

automóvel utilizando modelos internos que também considera dados de 

mercado não observáveis (nível 3). Os justos valores resultantes são 

Justo valor de terrenos e edifícios detidos para uso próprio e parques de estacionamento automóvel 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 
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Total do justo valor de terrenos e edifícios detidos para uso próprio e parques de estacionamento automóvel 1 837 

Montante transitado total (incluindo o passivo de locação) 1 114 

Ganhos (perdas) brutos não realizados 723 

Impostos (176) 

Ganhos (perdas) líquidos não realizados (não reconhecidos no capital próprio) 547 

 
1 811 

1 188 

623 

(164) 

459 

Custo de aquisição a 1 de janeiro 1 821 522 383 32 

Acréscimos 112 92 39 12 

Estorno do custo devido a alienações (1) (6) (13) (4) 

Diferenças cambiais e outras 6 5 (63) 

Custo de aquisição a 31 de dezembro 1 938 613 346 40 

 
Amortização acumulada a 1 de janeiro (694) (66) (288) (9) 

Despesas de amortização (40) (63) (32) (10) 

Reversão de amortização devido a alienações 1 5 9 1 

Diferenças cambiais e outras (5) 64 1 

Amortização acumulada a 31 de dezembro (738) (124) (247) (17) 

 
Imparidades acumuladas a 1 de janeiro (10) (1) (1) 

Aumento de imparidades 

Reversão de imparidades 

Reversão de imparidades devido a alienações 

Diferenças cambiais e outras 

Imparidades acumuladas a 31 de dezembro (10) (1) (1) 

Total a 31 de dezembro 1 190 488 98 23 

   

 



 

Interno 

Goodwill e outros ativos intangíveis 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

As variações no goodwill, VOBA e concessões de serviços de parques de estacionamento públicos 
são apresentadas abaixo. 

Parque de estacionamento automóvel de âmbito público 

 Goodwill VOBA Concessões de serviço 
de parques de estacionamento públicos  2021 2020 2021 2020 2021 2020 
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Custo de aquisição 

a 1 de janeiro 630 

Acréscimos 

Estorno do custo devido a alienações 

Diferenças cambiais e outras 18 

Custo de aquisição 

a 31 de dezembro 648 

 
Amortização acumulada 

a 1 de janeiro 

Despesas de amortização 

Estorno da amortização devido a alienações 

Diferenças cambiais e outras 

Amortização acumulada 

a 31 de dezembro 

 
Imparidades acumuladas 

a 1 de janeiro (28) 

Aumento das imparidades (2) 

Reversão de imparidades 

Diferenças cambiais e outras (2) 

Imparidades acumuladas 

a 31 de dezembro (32) 

Total a 31 de dezembro 616 

 

 
644 

1 

 
(15) 

 
630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(30) 

 

 
2 

 
(28) 

 
602 

 

 
529 

 
 
 
 

529 

 

 
(485) 

(11) 

 
 

 
(496) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 

 
529 

 
 
 
 

529 

 

 
(471) 

(13) 

 
 

 
(484) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 

 
726 

68 

 
50 

 
844 

 

 
(265) 

(26) 

 
(5) 

 
(296) 

 

 
(11) 

 
 
 
 

(11) 

 
537 

 

 
684 

52 

(1) 

(9) 

 
726 

 

 
(242) 

(24) 

1 

 

 
(265) 

 

 
(11) 

 
 
 
 

(11) 

 
450 

Goodwill 616 

Concessões de serviço de parques de estacionamento de âmbito público 537 

VOBA 33 

Software 83 

Outros ativos intangíveis 53 

Total 1 322 

 
602 

450 

45 

64 

68 

1 229 

   

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Imparidade de goodwill 

O teste de imparidade de goodwill é realizado anualmente, no final do 

ano, ao comparar o montante recuperável de unidades geradoras de 

caixa (UGC) com o valor inicial. O montante recuperável é o mais alto 

entre o valor corrente e o justo valor deduzido do custo de venda. O tipo 

de entidade adquirida, o seu nível de integração operacional e a gestão 

comum determina a definição de UGC. Com base nestes critérios, a 

Ageas definiu as UGC ao nível dos países. 

O montante recuperável de UGC é calculado através de um modelo de 

fluxo de caixa descontado do fluxo de caixa futuro antecipado da UGC. 

Os principais pressupostos utilizados no modelo de fluxo de caixa 

dependem de algumas variáveis económicas e financeiras, incluindo a 

taxa sem risco em determinados países e um prémio para refletir o 

risco inerente de uma entidade ao ser avaliada. 

Estas variáveis são determinadas com base no parecer da 

administração. Se a entidade estiver cotada na bolsa de valores, o 

preço de mercado também será considerado como um elemento de 

avaliação. 

A discriminação da rubrica “goodwill e imparidades” para as principais unidades geradoras de caixa a 31 de dezembro de 2021 é a seguinte. 

Goodwill 
Montante 

líquido 

Método utilizado para 

montante recuperável Imparidades Segmento 

Unidade geradora de caixa (UGC)  

Ageas Portugal 

Ageas (UK) 

Outras 

Total 

337 

280 

31 

648 

337 

250 

29 

616 

Europa Continental (CEU) 

Reino Unido (UK) 

Valor em uso 

Valor em uso 

Valor em uso 

30 

2 

32 

Ageas Portugal 

O goodwill reportado da Ageas Portugal ascendeu a 337 milhões de 

euros (2020: 337 milhões de euros). Em 2016, a estrutura legal em 

Portugal foi simplificada e todas as entidades portuguesas são agora 

detidas e controladoras pela Ageas Portugal Holding, com uma 

Comissão Executiva central ao nível do país que toma todas as 

decisões estratégicas. 

Como tal, a Ageas Portugal é considerada uma UGC. 

Ageas UK 

O goodwill da Ageas UK ascende a 235 milhões de euros (2020: 

235 milhões de libras esterlinas). O goodwill líquido após 

imparidades ascendeu a 210 milhões de libras esterlinas (2020: 

210 milhões de libras esterlinas). No Reino Unido, todas as 

entidades são detidas e controladas pela Ageas UK, tendo a sua 

própria Comissão Executiva que toma todas as decisões 

estratégicas. Como tal, a Ageas UK é considerada uma UGC. 
O cálculo do valor em uso utiliza dividendos esperados, com base 

em planos de negócio aprovados pela administração local e da 

Ageas ao longo de um período de três anos. 

O cálculo do valor em uso utiliza dividendos esperados, com base em 

planos de negócio aprovados pela administração local e da Ageas ao 

longo de um período de três anos. As estimativas após este período 

foram extrapoladas utilizando uma taxa de crescimento de 2,0 por 

cento, o que representa uma abordagem da inflação esperada. 
As estimativas após este período foram extrapoladas utilizando uma taxa 

de crescimento de 2,0 por cento, o que representa uma abordagem da 

inflação esperada em Portugal. A taxa de desconto de 8,92 por cento 

utilizada baseia-se na taxa de juros sem riscos, no prémio de risco de 

capital e no coeficiente beta. O teste de imparidade mostrou que o 

montante recuperável excedeu o montante transitado da UGC, incluindo o 

goodwill. Consequentemente, o goodwill da Ageas Portugal não sofreu 

imparidade. 

A taxa de desconto de 5,9 por cento utilizada baseia-se na taxa de juros 

sem riscos, no prémio de risco de capital e no coeficiente beta. O teste de 

imparidade mostrou que o montante recuperável excedeu o montante 

transitado da UGC, incluindo o goodwill. Como tal, o goodwill não sofreu 

imparidade. 

Com base na análise de sensibilidade relativamente aos pressupostos, 

o goodwill para a empresa do Reino Unido não seria depreciado se a 

taxa de crescimento a longo prazo fosse negativa e a taxa de desconto 

aumentasse mais de 6,0 por cento. 

Com base na análise de sensibilidade relativamente aos pressupostos, a 

goodwill da Ageas Portugal não seria afetado se a taxa de crescimento 

fosse muito negativa ou se a taxa de desconto aumentasse mais de 5,6 

por cento. 
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Outros 

Esta rubrica, “Outros”, inclui goodwill de França e da Bélgica. 

Amortização do VOBA 

O principal contribuinte para o VOBA é o Millenniumbcp Ageas. As despesas de amortização previstas são as seguintes. 

Amortização estimada do VOBA 

2022 

2023 

2024 

2025 

Total 

10 

8 

6 

9 

33 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Capital próprio 

A seguinte tabela apresenta a 

composição do Capital Próprio a 31 

de dezembro de 2021. 

 Capital social  

Ações ordinárias 

Reserva para prémios de emissão 

Outras reservas 

Reserva por diferenças cambiais 

Resultado líquido atribuível a acionistas 

Perdas e ganhos não realizados 

Capital Próprio 

1 502 

2 051 

3 640 

29 

845 

3 847 

11 914 

18.1 
Ações emitidas e número potencial de ações 

Na medida do permitido pelas regras e regulamentos, e no melhor interesse da Companhia, o 

Conselho de Administração da Ageas foi autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas de 19 de 

maio de 2021 e por um período de três anos (2021-2023) a aumentar o capital social até um 

montante máximo de 150 000 000 euros para efeitos gerais. 

Aplicado a um valor de fração de 7,86 euros, isto permite a emissão de até 19 000 000 de ações, 

representando aproximadamente 10% do total de capital social da Companhia. Esta autorização 

também permite que a Companhia cumpra as suas obrigações assumidas no contexto da emissão de 

instrumentos financeiros. As ações também podem ser emitidas devido ao designado método 

alternativo de liquidação de cupões (ACSM), incluído em determinados instrumentos financeiros 

híbridos (para mais detalhes, ver nota 43 “Passivos contingentes”). 

Ações de tesouraria 

As ações de tesouraria são ações ordinárias que foram recompradas pela Ageas. As ações são 

deduzidas do Capital Próprio e declaradas em “outras reservas”. 

O número total de ações de tesouraria (5,3 milhões) consiste em ações detidas para os títulos FRESH 

(1,2 milhões), ações subjacentes a títulos FRESH recomprados (2,8 milhões) e as ações 

remanescentes resultantes do programa de recompra de ações (1,3 milhões), das quais 0,1 milhões 

de ações são utilizadas para a aprovação do programa de ações restritas. 
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Programa de recompra de ações 2021-2022 

A 11 de agosto de 2021, a Ageas anunciou um novo programa de 

recompra de ações, com início a 1 de setembro de 2021 e a decorrer 

até 29 de julho de 2022, pelo valor de 150 milhões de euros. 

Extinção de títulos FRESH 

A 3 de janeiro de 2020, a Ageas anunciou que, no total, 65,50% (818 

750 000 euros) do capital em dívida agregado dos títulos FRESH em 

circulação foram alvo de concurso público e aceites para compra por 

meio de pagamento em dinheiro de 513 milhões de euros. Os títulos 

FRESH adquiridos foram trocados por 2 599 206 ações subjacentes da 

Ageas SA/NV a 13 de janeiro de 2020. 

A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Ageas SA/NV, 

realizada a 19 de maio de 2021, aprovou o cancelamento de 3 520 446 

ações. Como resultado, o número total de ações emitidas foi reduzido 

para 191 033 128. A 2 de abril de 2020, a Ageas comprou um número adicional de títulos 

FRESH a um terceiro externo, os quais foram posteriormente trocados 

por 150 000 ações subjacentes da Ageas SA/NV. Programa de ações restritas 

A Ageas criou programas de ações restritas para os membros das 

Comissões de Gestão e Executiva (ver também a nota 6, secção 6.2 

“Planos de incentivos associados a quotas e ações detidas por 

Colaboradores”). 

Estas ações permanecem na demonstração da posição financeira do 

Grupo como ações de tesouraria e continuam a não ter direito a 

dividendos ou direitos de voto. Os detalhes dos títulos FRESH são 

apresentados na nota 20 “Passivos subordinados”. 

18.2 
Ações em circulação 

Ações 

emitidas 

Ações de 

tesouraria 

Ações 

em dívida em milhares 

Ações canceladas  

Saldo (adquiridas)/vendidas 

Utilizado para planos de ações de gestão 

Número de ações a 31 de dezembro de 2021 

(3 520) 3 520 

(1 297) 

72 

(5 296) 

(1 297) 

72 

185 737 191 033 

18.3 
Ações suscetíveis de dividendos e direitos de voto 

em milhares 

Número de ações emitidas a 31 de dezembro de 2021 

Ações não suscetíveis de dividendos e direitos de voto: 

Ações detidas pela Ageas SA/NV 

Ações relacionadas com títulos FRESH (ver nota 20) 

Ações relacionadas com títulos CASHES (ver notas 23 e 43) 

Ações suscetíveis de direitos de voto e dividendos 

191 033 

4 051 

1 219 

3 959 

181 804 

18.4 
Reserva por diferenças cambiais 

As reservas por diferenças cambiais é um componente separado do 

Capital Próprio no qual são registadas as diferenças cambiais 

decorrentes da conversão dos resultados e posições financeiras das 

operações estrangeiras incluídas nas Demonstrações Financeiras 

Consolidadas da Ageas. 

A Ageas não cobre os investimentos líquidos em operações que não 

tenham o euro como moeda funcional, a menos que o impacto dos 

potenciais movimentos cambiais seja considerado para além do Apetite 

ao Risco da Ageas. 
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Número de ações a 1 de janeiro de 2020 198 374 (7 820) 190 554 

Ações canceladas (3 821) 3 821 

Saldo (adquiridas)/vendidas (3 592) (3 592) 

Número de ações a 31 de dezembro de 2020 194 553 (7 591) 186 962 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

18.5 
Reservas de reavaliação incluídas no Capital Próprio 

A tabela abaixo apresenta as reservas de reavaliação incluídas no Capital Próprio. 

Investimentos 

disponíveis para 

venda 

Investimentos 

detidos até à 

maturidade 

reclassificados 

Reavaliação 

de associadas 

e joint ventures 

Coberturas de 

fluxos de caixa 

DPF 

componente 31 de dezembro de 2021 Total 

Valor bruto 

Imposto relacionado 

Shadow accounting (contabilidade de cobertura) 

Imposto relacionado 

Participações minoritárias 

Participação discricionária nos resultados (DPF) 

Total 

7 538 

(1 720) 

(3 007) 

770 

(875) 

15 

2 721 

(31) 

8 

1 133 5 8 645 

(1 712) 

(3 007) 

770 

(849) 9 14 3 

(15) 

(15) (14) 1 147 8 3 847 

Investimentos 

disponíveis para 

venda 

Investimentos 

detidos até à 

maturidade 

reclassificados 

Reavaliação 

de associadas 

e joint ventures 

Coberturas de 

fluxos de caixa 

DPF 

component
e 

31 de dezembro de 2020 Total 

As variações no justo valor dos derivados que são designados e 

qualificados como cobertura de fundo de caixa são reconhecidas como 

reservas de reavaliação no Capital Próprio. Qualquer ineficácia da 

cobertura é imediatamente reconhecida na demonstração de 

resultados. 

da Ageas. Dependendo dos termos e condições contratuais e 

estatutários, as variações não realizadas no justo valor do conjunto de 

ativos relativo a tais contratos são, após a aplicação da contabilidade de 

cobertura, declaradas no Capital Próprio sob participações nos 

resultados discricionários (DPF) em separado e em perdas e ganhos 

não realizados relativos a investimentos disponíveis para venda. A Ageas celebra contratos de seguro que apresentam não apenas uma 

parte garantida, mas também outros benefícios, dos quais os valores, 

prazo de declaração e pagamento são exclusivamente a critério 
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Valor bruto 9 899 (33) 1 300 (22) 11 144 

Imposto relacionado (2 415) 8 1 (2 406) 

Shadow accounting (contabilidade de cobertura) (5 042) (5 042) 

Imposto relacionado 1 302 1 302 

Participações minoritárias (890) 10 23 2 (855) 

Participação discricionária nos resultados (DPF) 19 (19) 

Total 2 873 (15) 1 323 (19) (19) 4 143 
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A tabela abaixo apresenta as alterações em perdas e ganhos brutos não realizados incluídas no Capital Próprio. 

Investimentos 

disponíveis para 

venda 

Investimentos 

detidos até à 

maturidade 

reclassificados 

Reavaliação 

de associadas 

e joint ventures 

Coberturas de 

fluxos de caixa Total 

Variação das RR 

      durante o exercício 

Reversão de RR devido a vendas  

Reversão de RR 

por imparidades  

Aquisição e desinvestimentos de investimentos contabilizados no capital próprio 

Amortização 

Diferenças cambiais e outras 

Reservas de Reavaliação brutas a 31 de dezembro de 2021 

(2 175) 

(182) 

(158) 29 (2 304) 

(182) 

(3) (3) 

(9) (9) 

2 

(3) 

8 645 

2 

(1) 

7 538 

(2) 

5 (31) 1 133 

18.6 
Capacidade de dividendos 

Além disso, os acordos de acionistas (relacionados com partes que 

detenham participações não controladas nas subsidiárias da Ageas) 

poderão incluir: 

▪ 

 

▪ 

artigos específicos sobre direitos de voto ou distribuição de 
dividendos; 

períodos de retenção durante os quais todas as partes que 

possuem ações não estão autorizadas a vender ações antes de 

um determinado período ou sem a aprovação prévia das outras 

partes envolvidas; 

opções para vender ou revender ações à outra parte (partes) 

envolvida no acordo de Acionistas, incluindo a metodologia de 

cálculo subjacente para valorizar as ações; 

mecanismos de ganhos que permitem que a parte que 

originalmente vende as ações obtenha receitas adicionais quando 

determinados objetivos são realizados;  

cláusulas de exclusividade ou cláusulas de não concorrência 

relacionadas com a venda de produtos de seguros. 

As empresas que compõem a Ageas estão sujeitas a restrições legais 

relativamente ao valor de dividendos que possam pagar aos seus 

Acionistas. 

De acordo com o Código das Sociedades Comerciais Belga, 5% do 

resultado líquido anual de uma empresa deve ser colocado num fundo de 

reserva legal até que esse fundo atinja 10% do capital social. Nenhuns 

dividendos poderão ser pagos se o valor dos ativos líquidos da 

companhia ficar abaixo, ou se após o pagamento de dividendos ficar 

abaixo da soma do seu capital realizado e reservas não distribuíveis. 

▪ 

▪ As subsidiárias e associadas também estão sujeitas a restrições de 

dividendos decorrentes de requisitos mínimos de capital e solvência 

impostos por reguladores nos países em que exercem atividade e de 

acordos de acionistas com os sócios da companhia. Em determinadas 

situações, o consenso entre Acionistas é necessário antes que o 

dividendo seja declarado. 

Dividendos propostos para 2021 

A solvência e a posição de caixa da Ageas mostraram grande resiliência 

ao longo do ano passado, tendo as suas operações permanecido fortes. 

Como resultado, o Conselho de Administração da Ageas propõe, em total 

respeito pela orientação emitida pelo Banco Nacional da Bélgica, a 

distribuição de um dividendo bruto em numerário de 

2,75 euros por ação durante o exercício de 2021. Tal corresponde a 

um rácio de pagamento de 52% sobre o resultado líquido do Grupo 

excluindo o impacto do RPN(I) e a operação FRESH. 
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Reservas de Reavaliação (RR) brutas a 1 de janeiro de 2020 8 660 (38) 1 156 (54) 9 724 

Variação das RR 

durante o exercício 1 539 144 5 1 688 

Reversão de RR devido a vendas (221) 20 (201) 

Reversão de RR 

por imparidades (53) (53) 

Aquisição e desinvestimentos de 

investimentos em filiais e associadas (26) (26) 

Amortização 4 4 

Diferenças cambiais e outras 1 7 8 

Reservas de Reavaliação (RR) brutas a 31 de dezembro de 2020 9 899 (33) 1 300 (22) 11 144 

 

▪ 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

18.7 
Retorno do capital próprio (ROE) 

A Ageas calcula o retorno sobre o capital próprio dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio líquido médio no início e no final do período. 

2021 2020 

18.8 
Resultados por ação 

A seguinte tabela detalha o cálculo dos resultados por ação. 

2021 2020 

As ações da Ageas relacionadas com títulos FRESH, dado não terem direito a dividendos nem a direitos de voto, foram excluídas do cálculo dos resultados 

básicos por ação. 

As ações da Ageas emitidas em relação a títulos CASHES estão incluídas em ações ordinárias, apesar de não terem direito a dividendos nem direitos de 
voto. 
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Resultado líquido imputável a acionistas 845 

 
Número médio ponderado de ações ordinárias para resultados básicos por ação (em milhares) 186 765 

Acertos de: 

- ações restritas (em milhares) que se prevê serem atribuídas 140 

Número médio ponderado de ações ordinárias 

para resultados diluídos por ação (em milhares) 186 905 

Resultados por ação (em euros por ação) 4,52 

Resultados diluídos por ação (em euros por ação) 4,52 

 
1 141 

 
187 938 

 
159 

 
188 097 

 
6,07 

6,06 

 
Retorno sobre o capital seguro 

(excluindo RR) 13,0% 

 

 
12,4% 
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Passivos de seguros 

19.1 
Passivos resultantes de 
contratos de seguros Vida 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

A variação das provisões técnicas de contratos de seguro Vida (valor bruto de resseguro e antes de 

eliminações) são apresentadas abaixo. 

2021 2020 

O ajuste à contabilidade de cobertura é um reflexo das perdas e ganhos não realizados na 

carteira de investimento. 

A rubrica “Outras alterações, incluindo cobertura de risco” refere-se principalmente a seguros e 

consumo de risco atuarial em relação a avais incluídos nos contratos e, como tal, variam em conjunto 

com os volumes. 

O efeito das alterações dos pressupostos utilizados para medir os passivos relacionados com 

contratos de seguros Vida foi imaterial em 2021 e 2020. 
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Saldo a 1 de janeiro 29 990 

Receita bruta 2 023 

Valor temporal 601 

Pagamentos devidos a resgates, maturidades e outros (1 783) 

Transferência de responsabilidades (80) 

Ajuste à contabilidade de cobertura (1 350) 

Outras variações, incluindo cobertura de risco (711) 

Saldo a 31 de dezembro 28 690 

 
28 773 

2 064 

662 

(2 084) 

267 

835 

(527) 

29 990 

 
Provisão matemática e Seguros Vida 26 561 

Provisão para participação nos resultados 245 

Shadow accounting 1 884 

Antes de eliminações 28 690 

Eliminações (17) 

Bruto 28 673 

Resseguro (13) 

Líquido 28 660 

 
26 516 

182 

3 292 

29 990 

(17) 

29 973 

(34) 

29 939 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

19.2 
Passivos decorrentes de contratos de investimento Vida 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

2021 2020 

A variação do Shadow accounting é um reflexo da variação das RR na 

carteira de investimento. A transferência de responsabilidades refere-se 

principalmente a movimentos internos entre carteiras de produtos. A 

rubrica “Outras alterações, incluindo cobertura de risco” refere-se 

principalmente a seguros e consumo de risco atuarial em relação a avais 

incluídos nos contratos e, como tal, variam em conjunto com os volumes. 

O efeito das alterações dos pressupostos utilizados para medir os 

passivos relacionados com contratos de investimento Vida foi 

imaterial em 2021 e 2020. 
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Saldo a 1 de janeiro 31 629 

Receita bruta 1 928 

Juro técnico 319 

Pagamentos devidos a resgates, maturidade e outros (2 289) 

Transferência de responsabilidades (255) 

Ajuste à contabilidade de cobertura (632) 

Outras variações, incluindo cobertura de risco (83) 

Saldo a 31 de dezembro 30 617 

 
32 243 

1 800 

307 

(2 608) 

(350) 

312 

(75) 

31 629 

 
Provisão matemática e Seguros Vida 29 256 

Provisão para participação nos resultados 286 

Shadow accounting 1 075 

Valor Bruto 30 617 

 
29 672 

250 

1 707 

31 629 
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19.3 
Passivos relacionados com contratos de unit-linked 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

A seguinte tabela apresenta as variações das provisões de contratos de seguros de unit-linked. 

2021 2020 

A seguinte tabela apresenta as alterações em passivos de contratos de investimento de unit-linked. 

2021 2020 

A transferência de responsabilidades reflete principalmente movimentos internos entre os diversos contratos de produtos. A rubrica “Outras alterações, 

incluindo cobertura de risco” refere-se principalmente a seguros e consumo de risco atuarial em relação a avais complementares incluídos nos contratos. 
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Saldo a 1 de janeiro 14 186 

Receita bruta 1 825 

Variação do justo valor / juro técnico 1 019 

Vencimentos, resgates e outros (1 809) 

Transferência de responsabilidades 367 

Diferenças cambiais 1 

Outras variações, incluindo cobertura de risco (40) 

Saldo a 31 de dezembro 15 549 

 
13 697 

1 056 

323 

(1 298) 

442 

(3) 

(31) 

14 186 

 
Saldo a 1 de janeiro 2 904 

Rendimento bruto 394 

Variação do justo valor / juro técnico 280 

Vencimentos, resgates e outros (204) 

Transferência de responsabilidades (11) 

Outras variações, incluindo cobertura de risco (11) 

Saldo a 31 de dezembro 3 352 

 
2 741 

294 

66 

(152) 

(34) 

(11) 

2 904 

 
Contratos de seguro 3 352 

Contratos de investimento 15 549 

Total 18 901 

 
2 904 

14 186 

17 090 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

19.4 
Provisões técnicas de contratos de seguros Não Vida 

A seguinte tabela fornece uma visão geral das Provisões técnicas de contratos de seguros Não Vida. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

As variações nas provisões técnicas de contratos de seguros Não Vida (valor bruto de resseguro e antes de eliminações) são apresentadas abaixo. 

2021 2020 
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Saldo a 1 de janeiro 8 744 

Aquisições/alienações de subsidiárias 

Sinistros participados no ano corrente 3 131 

Indemnizações pagas por sinistros no ano corrente (1 481) 

Variação na provisão de sinistros do ano corrente 1 650 

Sinistros participados de anos anteriores (285) 

Indemnizações pagas por sinistros em anos anteriores (1 066) 

Variação na provisão de sinistros de anos anteriores (1 351) 

Variação na provisão de sinistros (anos correntes e anteriores) 300 

Variação dos prémios não adquiridos (14) 

Transferência de responsabilidades (70) 

Diferenças cambiais 170 

Outras variações 307 

Saldo a 31 de dezembro 9 437 

 
8 588 

 
2 559 

(1 223) 

1 336 

(227) 

(1 188) 

(1 415) 

(79) 

22 

(106) 

(140) 

459 

8 744 

 
Provisões para sinistros 7 620 

Provisão para prémios não adquiridos 1 730 

Provisão para participação nos resultados 38 

Antes de eliminações 9 437 

Eliminações (1 548) 

Valor bruto 7 889 

Resseguro (789) 

Valor Líquido 7 100 

 
7 076 

1 614 

11 

8 744 

(1 340) 

7 404 

(686) 

6 718 
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19.5 
Teste de adequação de responsabilidades do seguro (LAT) 

Os testes realizados no final do exercício de 2021 confirmaram que as responsabilidades reportadas são adequadas. 

Visão geral das responsabilidades de seguros por segmento operacional 

A tabela abaixo disponibiliza uma visão geral das responsabilidades por segmento operacional. 

Não Vida 

 Provisões técnicas 
Não Vida:  

Vida 

 Provisões técnicas 
Não Vida:  Total de 

Não Vida 

Prémio não 

adquirido 

Provisão 

para sinistros 

Total 

Vida 

Unit-

linked 

Vida com 

garantia 31 de dezembro de 2021 

Bélgica 

Reino Unido 

Europa Continental 

Resseguro 

Eliminações 

Total de seguros 

4 345 

2 605 

844 

1 643 

(1 548) 

7 889 

363 

708 

200 

459 

3 933 

1 897 

644 

1 184 

(1 548) 

6 110 

63 003 12 387 50 616 

15 191 

13 

(16) 

78 191 

6 515 8 676 

13 

(15) 

59 290 

(1) 

18 901 1 730 

Não Vida 

 Provisões técnicas 
Não Vida:  

Vida 

 Provisões técnicas 
Não Vida:  Total de 

Não Vida 

Prémio não 

adquirido 

Provisão 

para sinistros 

Total 

Vida 

Unit-

linked 

Vida com 

garantia 31 de dezembro de 2020 
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Bélgica 4 086 355 3 689 62 878 10 654 52 224 

Reino Unido 2 427 691 1 736 

Europa Continental 843 192 651 15 821 6 436 9 385 

Resseguro 1 388 376 1 012 7 7 

Eliminações (1 340) (1 341) (14) (14) 

Total de seguros 7 404 1 614 5 747 78 692 17 090 61 602 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Passivos subordinados 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

A maioria dos passivos subordinados em circulação à data de 31 de dezembro de 2021 tem 

maturidade superior a 5 anos. 
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Saldo a 1 de janeiro 2 758 

Proveitos da emissão 

 Resgate 

Ganhos realizados 

Diferenças cambiais e outras (10) 

Saldo a 31 de dezembro 2 748 

 
3 117 

498 

(507) 

(359) 

9 

2 758 

Emitidos pela Ageasfinlux S.A. 

Notas de Nível 1 Restritas FRESH 384 

Emitidas pela Ageas SA/NV 

Notas Subordinadas Restritas e Perpétuas de Depreciação 

Temporária e Resgatáveis de Taxa Fixa Notas de Nível 1 744 

Notas Subordinadas de Nível 2 de Taxa Fixa a Variável 989 

Emitidas pela AG Insurance 

Empréstimo Subordinado de Nível 2 de Taxa Fixa a Variável 74 

Notas de Nível 2 Subordinadas Datadas e Reajustadas de Taxa Fixa 398 

Notas de Nível 2 Subordinadas Resgatáveis de Taxa Fixa a Variável 100 

Emitidas pelo Millenniumbcp Ageas 

Empréstimo de Nível 1 Restrito Subordinado Resgatável 

de Taxa Fixa a Variável 59 

Total de passivos subordinados 2 748 

 
384 

 

 
750 

994 

 
74 

397 

100 

 

 
59 

2 758 
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20.1 
Notas de Nível 1 Restritas com Direito Adquirido FRESH 

2020 foram trocados por 2 749 206 ações subjacentes da Ageas SA/NV. 

Estas ações são reconhecidas no balanço do Grupo como ações de 

tesouraria, não sendo suscetíveis a dividendos ou direitos de voto. O 

número total de ações em circulação da Ageas SA/NV, como efeito da 

operação, permanece inalterado. 

A 7 de maio de 2002, a Ageasfinlux SA emitiu títulos de capital Híbridos 

Subordinados e não datados à Taxa Variável de Capital (FRESH) num 

total de 1 250 milhões de euros de capital em dívida à taxa variável 

Euribor mensal a 3 meses + 135 pontos base. Os títulos não têm data de 

maturidade, mas podem ser trocados por ações Ageas ao preço de 315 

euros por ação, a critério do titular. Os títulos serão automaticamente 

convertidos em ações Ageas se o preço da ação Ageas for igual ou 

superior a 472,50 euros em vinte dias úteis consecutivos da bolsa de 

valores. Os valores mobiliários qualificam-se como capital de Nível 1 com 

Direitos Adquiridos ao abrigo da Solvência II, tendo a notação de A- 

atribuída pela Standard & Poor’s, Baa2 pela Moody’s e BBB pela Fitch. 

20.2 
Notas de Nível 2 Subordinada de Taxa Fixa a Variável 

A 24 de novembro de 2020, a Ageas SA/NV emitiu títulos de dívida sob 

a forma de Notas de Nível 2 Subordinadas de Taxa Fixa a Variável no 

valor de 500 milhões de euros e vencimento em 2051. 

Os títulos foram emitidos pela Ageasfinlux SA, com a Ageas SA/NV a 

atuar como codevedor. O valor do capital em dívida dos títulos não será 

reembolsado em numerário. O único recurso dos titulares de títulos 

FRESH contra o codevedor relativamente ao montante de capital em 

dívida são 1,2 milhões de ações atualmente pendentes da Ageas que a 

Ageasfinlux SA cauciona a favor desses titulares. Até à permuta dos 

títulos FRESH por ações Ageas, estas últimas não têm quaisquer 

direitos a dividendos ou direitos de voto (o número declarado de ações 

Ageas em circulação a 31 de dezembro de 2021 já inclui os 1,2 milhões 

de ações Ageas emitidas para efeitos dessa permuta). 

As Notas têm uma taxa do vale fixa de 1,875% a pagar anualmente até 

à data do primeiro reajuste (24 de julho de 2031). A partir da data da 

primeira reposição, o vale passa a ser pago trimestralmente a uma taxa 

variável Euribor a 3 meses, acrescida de um spread de crédito inicial e 

de um aumento de 100 pontos base. Note que a Ageas, na sua opção, 

pode optar por resgatar o instrumento a partir de 24 de maio de 2031, 

ou seja, 6 meses antes da primeira data de reajuste. 
Este instrumento qualifica-se como capital de Nível 2, tanto para o Grupo 

Ageas como para a Ageas SA/NV, ao abrigo da Solvência II, tendo a 

notação de A- atribuída quer pela Standard & Poor’s, quer pela Fitch. O 

instrumento está cotado no mercado regulado da Bolsa de Valores do 

Luxemburgo. Caso os dividendos não sejam pagos sobre as ações Ageas, ou os 

dividendos a declarar estejam abaixo de um limiar em relação a 

qualquer exercício (rendimento de dividendos inferior a 0,5%) e em 

determinadas circunstâncias excecionais, o pagamento de vales será 

realizado de acordo com o designado método alternativo de liquidação 

de vales (ACSM). O ACSM implica que as novas ações Ageas sejam 

emitidas e entregues aos detentores de títulos FRESH. Até à data, todos 

os vales foram pagos em dinheiro. Se o ACSM for acionado e não 

houver capital autorizado disponível suficiente para permitir que a Ageas 

SA/NV cumpra a obrigação ACSM, a liquidação de vales será adiada até 

que a capacidade de emitir ações seja restabelecida. 

20.3 
Notas Subordinadas de Nível 1 Restritas e Perpétuas de 
Depreciação Temporária e Resgatáveis de Taxa Fixa 

A 10 de dezembro de 2019, a Ageas SA/NV emitiu títulos subordinados 

de dívida por um montante total de capital em dívida de 750 milhões de 

euros, sob a forma de Notas Subordinadas de Nível 1 Restritas de 

Depreciação Temporária e Resgatáveis de Taxa Fixa. 

Estas notas possuem uma taxa de cupão fixa de 3,875% a pagar 

anualmente com reajuste em junho de 2030 (sem reforço) e de cinco em 

cinco anos a partir dessa data. Não possuem data de vencimento 

prevista e, salvo em determinadas circunstâncias limitadas, não podem 

ser resgatadas pela Ageas SA/NV antes do período de seis meses 

anterior a junho de 2030. 

A 19 de novembro de 2019, a Ageas lançou, através da Ageasfinlux 

S.A., a subsidiária detida integralmente pela primeira, uma proposta 

para comprar, em numerário, todos e quaisquer títulos FRESH em 

circulação. A Ageasfinlux S.A. lançou simultaneamente uma solicitação 

de consentimento para permitir a compra dos títulos FRESH. Foi 

necessário o consentimento de, pelo menos, uma maioria do montante 

principal agregado dos títulos FRESH pendentes para que a retificação 

proposta para as condições dos títulos FRESH fosse aprovada. 

Qualificam-se como capital restrito de Nível 1, tanto para o Grupo Ageas 

como para a Ageas SA/NV, ao abrigo da Solvência II, tendo a notação de 

BBB+ atribuída pela Standard & Poor’s e BBB pela Fitch. Estão cotados 

no mercado regulado da Bolsa de Valores do Luxemburgo. 
A 3 de janeiro de 2020, a Ageas anunciou que, no total, 65,50% (818 

750 000 euros) do capital em dívida agregado dos títulos FRESH em 

circulação foram alvo de concurso público e aceites para compra. 

Posteriormente, no início do segundo trimestre de 2020, a Ageas 

comprou títulos FRESH que representam um montante principal 

agregado de 47 250 000 euros após uma investigação inversa por um 

terceiro tomador. Ver nota 32 para o impacto resultante nos lucros ou 

perdas destas licitações FRESH. Todos os títulos FRESH adquiridos em  

Os proveitos líquidos provenientes da emissão deste instrumento foram 

utilizados para efeitos corporativos gerais e para reforçar a solvência 

regulamentar do Grupo Ageas e das suas subsidiárias em 

funcionamento, inclusive através da substituição dos títulos FRESH que 

foram alvo de concurso público como parte da proposta lançada pela 

Ageas em 2019 (ver ponto 20.1). 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

20.4 
Notas Subordinadas de Nível 2 de Taxa Fixa/Variável 

As Notas estão cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e 

qualificam-se como capital de Nível 2, ao abrigo da Solvência II, tendo a 

notação de A- atribuída quer pela Standard & Poor’s, quer pela Fitch. 

A 10 de abril de 2019, a Ageas SA/NV emitiu os seus títulos de dívida 

inaugurais sob a forma de Notas de Nível 2 Subordinadas de Taxa 

Fixa/Variável no valor de 500 milhões de euros e vencimento em 2049. 20.7 
Notas de Nível 2 Subordinadas Resgatáveis de Taxa 
Fixa a Variável Estas notas possuem uma taxa de vale fixa de 3,25% a pagar 

anualmente até à data da primeira mobilização de capital (2 de julho de 

2029). A partir da data da primeira mobilização de capital, o vale passa a 

ser pago trimestralmente a uma taxa variável Euribor a 3 meses, 

acrescida de um diferencial de crédito inicial e de um aumento de 100 

pontos base. 

A 18 de dezembro de 2013, a AG Insurance emitiu Notas de Nível 2 

Subordinadas Resgatáveis de Taxa Fixa a Variável no valor de 450 

milhões de euros, com uma taxa de juro de 5,25% e com um prazo de 

maturidade de 31 anos. As Notas podem ser resgatadas por opção da 

AG Insurance, no todo, mas não em parte, aquando do primeiro pedido 

de capital a 18 de junho de 2024 ou em qualquer data de pagamento de 

juros posterior. Na data da primeira mobilização de capital, as Notas 

terão juros a uma taxa variável Euribor mensal a 3 meses mais 4,136% 

ao ano, a pagar trimestralmente. 

Este instrumento qualifica-se como capital de Nível 2, tanto para o 

Grupo Ageas como para a Ageas SA/NV, ao abrigo da Solvência II, 

tendo a notação de A- atribuída quer pela Standard & Poor’s, quer pela 

Fitch. Está cotado no mercado regulado da Bolsa de Valores do 

Luxemburgo. 

As Notas são subscritas pela Ageas SA/NV (350 milhões de euros) e 

pelo BNP Paribas Fortis SA/NV (100 milhões de euros) e estão cotadas 

na Bolsa de Valores do Luxemburgo. As Notas qualificam-se como 

Nível 2, ao abrigo da Solvência II, tendo a notação de A- atribuída quer 

pela Standard & Poor’s, quer pela Fitch. A parte subscrita pela Ageas 

SA/NV é eliminada como transação entre empresas. 

20.5 
Empréstimo Subordinado de Nível 2 de Taxa Fixa/Variável 

A 27 de junho de 2019, a Ageas e o BNP Paribas Cardif concederam um 

empréstimo de 300 milhões de euros (Ageas: 225 milhões de euros; 

BNP Paribas Cardif: 75 milhões de euros) empréstimo subordinado à AG 

Insurance como substituição parcial pelos 550 milhões de dólares norte-

americanos que tinham sido resgatados em março de 2019. O 

empréstimo entre empresas entre a Ageas e a AG Insurance é eliminado 

ao nível do Grupo Ageas. 

20.8 
Empréstimo com Direitos Adquiridos Restritos 
Subordinado Exigível à Taxa Fixa/Variável de Nível 1 

20.6 
Notas de Nível 2 Subordinadas Datadas e Reajustadas de 
Tava Fixa 

A 5 de dezembro de 2014, a Ageas Insurance International N.V. (51%) 

(AII) e o BPC Investments B.V. (49%) concederam um empréstimo 

subordinado de 120 milhões de euros ao Millenniumbcp Ageas a 4,75% 

ao ano até à data da primeira mobilização de capital em dezembro de 

2019 e a uma taxa Euribor mensal a seis meses + 475 pontos base ao 

ano daí em diante. A partir do segundo trimestre de 2020, o 

empréstimo anteriormente detido pela Ageas Insurance International foi 

transferido para o balanço da Ageas SA/NV.  A parte subscrita pela 

AGEAS SA/NV foi eliminada porque se trata de uma transação entre 

empresas. As Notas qualificam-se como capital de Nível 1 com Direitos 

Adquiridos ao abrigo da Solvência II. 

A 31 de março de 2015, a AG Insurance emitiu Títulos de Nível 2 

Subordinados a Taxa Fixa no valor de 400 milhões de euros com uma 

taxa de juro de 3,5% e um prazo de maturidade de 32 anos. Os títulos 

podem ser resgatados por opção da AG Insurance, no todo, mas não em 

parte, aquando do primeiro pedido de capital a 30 de junho de 2027 ou 

em qualquer data de pagamento de juros posterior. Na data da primeira 

mobilização de capital e a cada quinto aniversário da data da primeira 

mobilização de capital, a taxa de juro será reajustada, sendo igual à soma 

da taxa swap média a cinco anos do euro mais 3,875%. 
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Empréstimos 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Os acordos de recompra são essencialmente empréstimos garantidos de curto prazo que são 

usados para proteger investimentos específicos com taxas de juro reajustáveis e para efeitos de 

gestão de caixa. 

A Ageas deu imóveis como garantia de empréstimos num montante transitado de 166 

milhões de euros (2020: 173 milhões de euros). 

O valor contabilístico dos empréstimos é uma aproximação razoável do seu justo valor, uma vez 

que as maturidades dos contratos são inferiores a um ano (acordos de recompra) e/ou os contratos 

possuem uma taxa variável (empréstimos de bancos). Desta forma, o justo valor é baseado em 

dados de mercado observáveis (nível 2). 

O montante dos contratos de locação é descontado usando a taxa de juro de financiamento do 

locatário e as despesas financeiras dos contratos de locação são apresentadas separadamente das 

despesas de amortização do ativo com direito de utilização. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 
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Saldo a 1 de janeiro 3 920 

Proveitos da emissão 73 

Pagamentos (375) 

Diferenças cambiais e outras variações (2) 

Saldo a 31 de dezembro 3 616 

 
2 956 

1 053 

(90) 

1 

3 920 

 
Acordos de recompra 2 078 

Empréstimos 838 

Empréstimos bancários 2 916 

Depósitos recebidos de resseguradoras 74 

Contratos de locação financeira 560 

Outros empréstimos contraídos 66 

Total de empréstimos 3 616 

 
2 312 

898 

3 210 

77 
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63 

3 920 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

A seguinte tabela apresenta os fluxos de caixa não descontados dos empréstimos contraídos, exceto para os contratos de locação, classificados 

por grupo de maturidade relevante a 31 de dezembro. 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Obrigações de arrendamento como locatário (não descontado) 

Pagamento de locação 
financeira mínima 

2020 2021 
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Inferior a 1 ano 80 

1 ano a 2 anos 77 

2 a 3 anos 64 

3 a 4 anos 58 

4 a 5 anos 47 

Mais de 5 anos 440 

Total 766 

Despesas anuais com arrendamento 6 

Encargos financeiros futuros 206 

 
82 

74 

72 

58 

51 

441 

778 

5 

208 

 
Inferior a 1 ano 2 898 

1 ano a 3 anos 28 

3 a 5 anos 36 

Mais de 5 anos 94 

Total 3 056 

 
2 554 

358 

310 

128 

3 350 
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Ativos e passivos por impostos 
correntes e diferidos 

Os componentes dos ativos por 

impostos diferidos e das obrigações 

fiscais diferidas a 31 de dezembro são 

apresentados abaixo. 

Demonstração da posição 
financeira 

Demonstração de 
resultados 

2021 2020 2021 2020 
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Ativos por impostos diferidos relacionados com: 

Investimentos financeiros (disponíveis para venda) 14 

Propriedade de investimento 13 

Empréstimos concedidos a clientes 2 

Imóveis, instalações e equipamentos 42 

Ativos intangíveis (excluindo goodwill) 8 

Reservas para apólices de seguros e participações de sinistros 664 

Títulos de dívida e passivos subordinados 

Provisões para pensões e benefícios pós-reforma 84 

Outras provisões 8 

Despesas acumuladas e receitas diferidas 

Prejuízos fiscais não utilizados 106 

Outros 100 

Ativos brutos por impostos diferidos 1 041 

Ativos por impostos diferidos não reconhecidos (28) 

Ativos líquidos por impostos diferidos 1 013 

 
Obrigações fiscais diferidas relacionadas com: 

Investimentos financeiros (disponíveis para venda) 1 489 

Propriedade de investimento 98 

Empréstimos concedidos a Clientes 2 

Imóveis, instalações e equipamentos 124 

Ativos intangíveis (excluindo goodwill) 80 

Títulos de dívida e passivos subordinados 1 

Outras provisões 11 

Custos diferidos de aquisição de apólices 36 

Despesas diferidas e proveitos decorridos 1 

Reservas realizadas isentas de impostos 21 

Outros 21 

Total das obrigações fiscais diferidos 1 884 

Receitas por impostos diferidos (despesa) 

Imposto diferido líquido (871) 
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1 512 
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1 485 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Os ativos e passivos de impostos sobre os rendimentos diferidos são compensados quando existe um direito legalmente executável de os compensar e 

quando os impostos sobre os rendimentos diferidos dizem respeito à mesma autoridade tributária. Os valores na demonstração da posição financeira após 

tal compensação são os seguintes. 

2021 2020 

A 31 de dezembro de 2021, os impostos correntes e diferidos 

registados no capital próprio total ascenderam a 42 milhões de euros e 

900 milhões de euros, respetivamente. (2020: 54 milhões de euros e 1 

050 milhões de euros) 

As perdas fiscais não reconhecidas ascenderam a 3 200 milhões de 

euros a 31 de dezembro de 2021 (2020: 3 308 milhões de euros). A 

maior parte da (alegada) posição negativa de prejuízos fiscais tem 

origem na liquidação da Brussels Liquidation Holding (a antiga Fortis 

Brussels, a empresa que detinha as operações bancárias da Fortis). Em 

termos fiscais, as perdas na venda do Fortis Bank apenas se 

materializaram no momento da liquidação. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos na medida em que 

seja provável que exista um futuro lucro tributável suficiente em relação 

aos ativos por impostos diferidos que possam ser utilizados. Os ativos 

por impostos diferidos foram reconhecidos em prejuízos fiscais não 

utilizados (reclamados) e créditos fiscais não utilizados num valor 

estimado de 79 milhões de euros (2020: 71 milhões de euros).  
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Ativo por impostos diferidos 100 

Passivo por impostos diferidos 971 

Imposto diferido líquido (871) 
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1 105 

(1 007) 
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RPN (I) 

O RPN(I) é um instrumento financeiro 

que resulta em pagamentos 

trimestrais efetuados ou recebidos do 

BNP Paribas Fortis SA/NV. 

O BNP Paribas Fortis SA/NV emitiu títulos CASHES em 2007 com a Ageas SA/NV enquanto 

codevedor. Os CASHES são títulos convertíveis que se convertem em ações Ageas a um preço pré-

fixado de 239,40 euros por ação. O BNP Paribas Fortis SA/NV e a Ageas SA/NV, naquela altura 

ambas fazendo parte do Grupo Fortis, introduziram uma Nota de Desempenho Relativo, destinada a 

evitar a volatilidade contabilística nas ações da Ageas e pelo justo valor valorizado dos títulos 

CASHES nos livros do BNP Paribas Fortis SA/NV. Após o desmembramento da Fortis em 2009, o 

BNP Paribas Fortis SA/NV e a Ageas concordaram em pagar juros sobre um valor de referência 

indicado nesta Nota de Desempenho Relativo. O pagamento de juros trimestrais é avaliado como um 

instrumento financeiro e referido como RPN(I). 
O RPN(I) existe na medida em que os títulos CASHES permanecem em circulação no mercado. 

Originalmente, 12 000 títulos CASHES foram emitidos em 2007. Em fevereiro de 2012, o BNP Paribas 

lançou um concurso público sobre os títulos CASHES a um preço de 47,5% e converteu 7 553 títulos 

CASHES em ações da Ageas; a Ageas concordou em pagar uma indemnização de 287 milhões de 

euros ao BNP Paribas, uma vez que a conversão desencadeou um cancelamento proporcional do 

passivo RPN(I). 

Em maio de 2015, a Ageas e o BNP Paribas concordaram que o BNP Paribas poderia comprar 

títulos CASHES de Investidores particulares a qualquer momento, desde que os títulos comprados 

fossem convertidos em ações Ageas; nessa conversão, a parte proporcional do passivo RPN(I) 

seria paga ao BNP Paribas, ao passo que a Ageas receberia uma taxa de desmembramento, 

sujeita ao preço pelo qual o BNP Paribas conseguisse comprar os títulos CASHES. 

O BNP Paribas comprou e converteu 656 títulos CASHES ao abrigo deste acordo nos primeiros nove 

meses de 2016; a Ageas pagou 44 milhões de euros pela liquidação proporcional do RPN(I), após a 

dedução da taxa de desmembramento recebida. O acordo entre a Ageas e o BNP Paribas expirou no 

final de 2016 e não foi renovado. 

A 31 de dezembro de 2021, 3 791 títulos CASHES permaneceram em circulação. 

Montante de referência e juros pagos 

O montante de referência é calculado da seguinte forma: 

▪ a diferença entre 2350 milhões de euros e o valor de mercado de 13 milhões de ações da 

Ageas em que o instrumento converte, menos 

▪ a diferença entre 3 000 milhões de euros por emissão e o valor de mercado dos títulos 

CASHES, tal como cotado pela Bolsa de Valores do Luxemburgo, multiplicado pelo 

▪ o número de títulos CASHES em circulação (3 791 a 31 de dezembro de 2021) dividido pelo 

número de títulos CASHES originalmente emitidos (12 000). 

A Ageas paga juros ao BNP Paribas Fortis SA/NV sobre o valor de referência médio no trimestre (se 

o resultado acima se tornar negativo, o BNP Paribas Fortis SA/NV pagará à Ageas); os juros 

ascendem à Euribor mensal a 3 meses mais 90 pontos base. A Ageas caucionou 6,3% do total de 

ações da AG Insurance em circulação a favor do BNP Paribas Fortis SA/NV. 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Avaliação 

A Ageas aplica uma noção de transferência para alcançar o justo valor 

das obrigações RPN(I). O justo valor é definido na IFRS 13 como o 

preço que seria recebido ao vender um ativo ou pago para transferir 

uma obrigação numa transação ordenada entre os participantes do 

mercado na data da avaliação. A definição é explicitamente descrita 

como um preço de saída, ligado ao preço “pago para transferir um 

passivo”. Quando tal fixação de preços não está disponível e o passivo 

é mantido por outra entidade como um ativo, o passivo tem de ser 

valorizado a partir da perspetiva do participante do mercado que detém 

o ativo. A Ageas valoriza a sua responsabilidade ao valor de referência. 

de euros no final de 2020 para 520,4 milhões de euros a 31 de 

dezembro de 2021, sobretudo impulsionado pelo aumento do preço dos 

títulos CASHES de 84,17% a 31 de dezembro de 2020 para 95,61% a 

31 de dezembro de 2021, que apenas foi parcialmente compensado 

pelo aumento do preço das ações da Ageas de 43,58 euros para 45,55 

euros durante o mesmo período. 

Sensibilidade do Valor RPN(I) 

A 31 de dezembro de 2021, cada aumento de 1% do preço dos títulos 

CASHES, expresso como percentagem do respetivo valor nominal, leva 

a um aumento de 9,5 milhões de euros no valor de referência, ao passo 

que cada aumento de 1,00 euro no preço das ações da Ageas diminui o 

valor de referência em 4 milhões de euros. 

O valor de referência do RPN é baseado no preço dos CASHES e no 

preço das ações Ageas. O valor de referência aumentou de 420 milhões  
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Juros acumulados e outros passivos 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Poderá consultar os detalhes dos passivos de benefícios para Colaboradores na nota 6, secção 6.1, 
Benefícios para Colaboradores. 

A rubrica “Outras responsabilidades” inclui contas a pagar relacionadas com a compensação de 

transações de títulos, numerário recebido a aguardar alocação a investimentos e pequenas 

despesas a pagar. 

Os rendimentos diferidos e acréscimos de gastos são considerados passivos de curto prazo com 

maturidade inferior a um ano. 

As seguintes tabelas apresentam os fluxos de caixa a pagar a clientes, tomadores de seguros e 

intermediários, IVA e outros impostos a pagar, dividendos a pagar, devidos a resseguradoras e 

outros passivos classificados pelo grupo de maturidade relevante. 

31 de dezembro de 2021 Menos de 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos Mais de 5 anos 

Fluxo de caixa não descontado 

Total 

1 118 

1 118 

149 

149 

3 

3 

31 

31 

31 de dezembro de 2020 Inferior a 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos Mais de 5 anos 
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Fluxo de caixa 

não descontado 1 162 169 4 33 

Total 1 162 169 4 33 

Rendimentos diferidos 155 

Acréscimos de gastos financeiros 50 

Acréscimos de outros gastos 101 

Derivados detidos para efeitos de cobertura 26 

Derivados detidos para negociação 15 

Responsabilidades com pensões de benefício definido 808 

Outras responsabilidades de benefício definido 137 

Benefícios de rescisão 5 

Outras responsabilidades de benefícios de longo prazo para colaboradores 17 

Responsabilidades de benefícios de curto prazo para colaboradores 107 

Responsabilidades relacionadas com opções de venda subscritas no NCI 108 

Contas a pagar 213 

Créditos a agentes, tomadores de seguros e intermediários 485 

IVA e outras taxas a pagar 167 

Dividendos a pagar 16 

Créditos a resseguradoras 25 

Outros passivos 399 

Total 2 834 

 
139 

57 

99 

27 

8 

870 

153 

4 

18 

92 

101 

261 

509 

149 

16 

31 

400 

2 934 

 

 

 



 

Interno 

NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Provisões 

As provisões referem-se 

principalmente a questões legais e 

reorganizações, baseando-se nas 

melhores estimativas disponíveis no 

final do período com base na opinião 

de gestores, na maioria dos casos 

sustentadas pela opinião de 

consultores jurídicos. O momento da 

resolução destas situações é, por 

natureza, incerto, dada a 

imprevisibilidade do resultado e o 

tempo envolvido na conclusão de 

litígios/disputas. Consulte a nota 43, 

“Passivo Contingente”, que descreve os 

diversos processos de contencioso em 

curso. 

Acordo global relacionado com os eventos Fortis de 2007 e 2008 

A 14 de março de 2016, a Ageas e as organizações requerentes, a Deminor, a Stichting FortisEffect, a 

Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF) e a VEB anunciaram um acordo de liquidação (o 

“Acordo”) em relação a todos processos cíveis relacionados com o antigo grupo Fortis para eventos 

ocorridos em 2007 e 2008, pelo valor de 1,2 mil milhões de euros. 

Além disso, a Ageas anunciou a 14 de março de 2016 que também chegou a acordo com as 

Seguradoras dos Administradores e Diretores envolvidos em litígios, com os próprios Administradores 

e Diretores e com o BNP Paribas Fortis para resolver o assunto pelo valor de 290 milhões de euros. 

A 24 de março de 2017, o Tribunal da Relação de Amesterdão realizou uma audiência pública durante 

a qual ouviu o pedido para declarar a Resolução vinculativa, bem como os argumentos apresentados 

contra a mesma. A 16 de junho de 2017, o Tribunal tomou a decisão provisória de não declarar a 

resolução vinculativa no seu formato atual. A 12 de dezembro de 2017, os requerentes apresentaram 

um acordo retificado e reformulado junto do Tribunal da Relação de Amesterdão. Este acordo corrigido 

tem em consideração as principais preocupações do Tribunal, sendo que o orçamento global foi 

aumentado em 100 milhões de euros para 1,3 mil milhões de euros. 

A 13 de julho de 2018, o Tribunal da Relação de Amsterdão declarou o acordo vinculativo para os 

Acionistas Elegíveis (ou seja, pessoas que detinham ações da Fortis a qualquer momento entre o 

encerramento da atividade comercial a 28 de fevereiro de 2007 e o encerramento da atividade 

comercial a 14 de outubro de 2008) em conformidade com a Lei neerlandesa sobre Liquidação 

Coletiva de Pedidos de Indemnização em Massa (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, 

“WCAM”). Ao declarar o acordo vinculativo, o Tribunal considerou que a indemnização oferecida ao 

abrigo do acordo era razoável e que as organizações requerentes, a Deminor, a SICAF e a 

FortisEffect, eram suficientemente representativas dos interesses dos beneficiários do acordo. 

A 21 de dezembro de 2018, a Ageas anunciou que tinha decidido providenciar esclarecimentos antes 

do tempo, renunciando ao seu direito de rescisão. Como consequência, o acordo é definitivo. O 

período de apresentação de participações de sinistros teve início a 27 de julho de 2018 e terminou a 

28 de julho de 2019. A 31 de dezembro de 2021, já tinha sido pago aos Acionistas Elegíveis um 

montante de 1 199 milhões de euros. 

Os principais componentes da provisão no valor de 114 milhões de euros a 31 de dezembro de 

2021 (31 de dezembro de 2020: 246 milhões de euros) são: 
▪ 

▪ 

▪ 

1 309 milhões de euros relativos ao acordo de liquidação da WCAM; 

5 milhões de euros relativos ao risco de prazo, incluindo despesas acumuladas; 

menos 1 199 milhões de euros já pagos aos acionistas elegíveis. 

Os montantes são apresentados na rubrica “Provisões” na demonstração da posição financeira e na 

rubrica “Variação nas provisões” na demonstração de resultados. 

As variações nas provisões durante o exercício são as seguintes. 
31 de dezembro de 

2021 
31 de dezembro de 

2020 
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2021 

Saldo a 1 de janeiro 322 

Aquisição e alienações de subsidiárias 

Aumento (diminuição) de provisões (15) 

Utilizadas durante o exercício (127) 

Diferenças cambiais e outras 2 

Saldo a 31 de dezembro 182 

 
582 

 
(36) 

(223) 

(1) 

322 

 



 

Interno 

Investimentos em filiais e associadas 

A seguinte tabela disponibiliza 

informações sobre as 

participações não controladas 

mais significativas (NCI) em 

entidades da Ageas. 

entidades. 

Resultado 

à data de 

31 dez 

2021 

Capital 

próprio a 

31 de dez. 

de 2021 

Resultado 

à data de 

31 dez 

2020 

Capital 

próprio a 

31 de dez. 

de 2020 

% de 

participações 

não 

controladoras 

% de 

participações 

não 

controladoras 

As participações não controladoras (NCI) representam a participação relativa de um terceiro no Capital 

Próprio das subsidiárias da Ageas. 

A AG Insurance concedeu à Parkimo uma participação minoritária da Interparking, uma opção de venda 

incondicional sobre os 10,05% de quota que detém nesta última. A opção de venda foi avaliada pelo justo 

valor da liquidação esperada, ascendendo a 109 milhões de euros (2020: 100 milhões de euros). 

Subsidiárias 

Os detalhes da demonstração da posição financeira da AG Insurance estão incluídos na nota 8 

“Informações sobre segmentos operacionais”. Os detalhes da outra subsidiária da Ageas onde são 

detidas participações não controladoras são: 

Ativos à 

data de 

31 dez 

2021 

Passivo à 

data de 

31 dez 

2021 

Capital 

próprio a 

31 de dez. 

de 2021 

Ativos à 

data de 

31 dez 

2020 

Passivo à 

data de 

31 dez 

2020 

Capital 

próprio a 

31 de dez. 

de 2020 

Informações financeiras 

(100% de juros) 
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Subsidiária 

Millenniumbcp Ageas 10 226 9 846 379 

 
10 848 10 526 322 

Empresa do Grupo 

AG Insurance (Bélgica) 25,0% 95 1 617 

AG Real Estate (parte da AG Insurance) 

Principalmente Interparking NCI 

para 49 % detidas 25,0% 43 352 

por Acionistas minoritários 

da AG Real Estate 

Millenniumbcp Ageas (parte do CEU) 49,0% 34 286 

Outros (1) 3 

Total de NCI 171 2 258 

 
25,0% 97 1,637 

 

 
25,0% 24 322 

 

 
49,0% 39 258 

(1) 2 

159 2 219 
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NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Derivados 

Contratos em moeda estrangeira 

Os Futuros são contratos que necessitam da liquidação a um preço específico e numa data futura 

especificada, podendo ser negociados em mercados semelhantes. Os forwards são contratos 

personalizados entre duas entidades onde a liquidação ocorre numa data específica no futuro ao 

preço pré-acordado no contrato. Os contratos cambiais de futuros e forwards de divisas são 

principalmente detidos para cobrir o risco cambial em ativos expressos em moeda estrangeira. 

Swaps de taxas de juro e swaps cambiais cruzadas 

Os contratos de swap são acordos entre duas partes para cambiar um conjunto de fluxos de caixa por 

outro conjunto de fluxos de caixa. Os pagamentos são efetuados com base no valor nocional das 

swaps. A Ageas utiliza os contratos de swaps de taxas de juro sobretudo para gerir fluxos de caixa 

resultantes dos juros recebidos ou pagos e contratos de swaps cambiais cruzadas para gerir fluxos de 

caixa denominados em moeda estrangeira. 
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Derivados de negociação 

31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020 

Justos valores Justos valores 

Valor 

nocional 

Valor 

nocional Ativos Passivos Ativos Passivos 

Derivados de cobertura 

31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020 

Justos valores Justos valores 

Valor 

nocional 

Valor 

nocional Ativos Passivos Ativos Passivos 
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Contratos em moeda estrangeira 

Forwards e futuros 6 12 183 

Total 6 12 183 

 
Contratos de taxas de juro 

Swaps 28 14 1 233 

Total 28 14 1 233 

 
Total 34 26 1 416 

Justos valores apoiados em dados de mercado observáveis 11 

Justos valores obtidos utilizando um modelo de valorização 34 15 

Total 34 26 

 
Mercado fora da bolsa (OTC) 34 26 1 416 

Total 34 26 1 416 

 

 
3 140 

3 140 

 

 
27 834 

27 834 

 
3 27 974 

 
3 20 

7 

3 27 

 
3 27 974 

3 27 974 

 
Contratos em moeda estrangeira 

Forwards e futuros 2 14 346 

Swaps 8 

Total 2 14 354 

 
Contratos de taxas de juro 

Swaps 4 174 

Total 4 174 

 
Contratos sobre capitais/índices 

Opções e warrants 10 

Total 10 

Outros 1 

Total 6 15 538 

 
Justos valores apoiados em dados de mercado observáveis 

Justos valores obtidos utilizando um modelo de valorização 6 15 

Total 6 15 

Mercado fora da bolsa (OTC) 6 15 538 

Total 6 15 538 

 

 
14 1 560 

6 

14 1 566 

 

 
2 7 213 

2 7 213 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 8 779 

 

 
16 8 

16 8 

 
16 8 779 

16 8 779 
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NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Compromissos 

Os compromissos recebidos e 

dados são detalhados do seguinte 
modo: 

Compromisso
s 

31 de dezembro de 
2021 

31 de dezembro de 
2020 

Os colaterais e garantias recebidos referem-se principalmente a hipotecas residenciais e, em menor 

medida, a empréstimos a tomadores de seguro e empréstimos comerciais. 

Os “outros compromissos extrapatrimoniais” à data de 31 de dezembro de 2021 incluem 521 milhões 

de euros em ofertas de crédito em dívida (31 de dezembro de 2020: 185 milhões de euros). 
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Compromisso recebido 

Linhas de crédito 1 071 

Cauções e garantias colaterais recebidas 4 182 

Outros direitos extrapatrimoniais 207 

Total recebido 5 460 

 
Compromissos dados 

Garantias, cartas de crédito financeiras e de desempenho 199 

Linhas de crédito disponíveis 1 024 

Cauções e garantias colaterais dadas 2 184 

Ativos e valores a receber confiados 738 

Direitos e compromissos de capital 292 

Compromissos imobiliários 531 

Outros compromissos extrapatrimoniais 1 297 

Total dado 6 265 

 

 
1 114 

4 435 

38 

5 587 

 

 
292 

982 

2 459 

1 006 

189 

419 

961 

6 308 
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Justo valor de ativos financeiros 
e passivos financeiros 

A seguinte tabela apresenta o justo 

valor dos ativos e passivos 

financeiros medidos a custos 

amortizados. 

custo. 

31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020 

Valor 

transitado 

Justo 

valor 

Valor 

transitado 

Justo 

valor Nível 

O cálculo do justo valor (FV) dos instrumentos financeiros não negociados ativamente em 

mercados financeiros pode ser resumido do seguinte modo. 

Tipo de instrumento Produtos Ageas Cálculo do justo valor 

Instrumentos sem 

maturidade definida 

Contas correntes, 

contas poupança 

Valor nominal. 

Instrumentos sem 

características 

opcionais 

Empréstimos, depósitos 
diretos, etc. 

Metodologia do fluxo de caixa descontado; a curva de rendimento 

descontado é a curva de swap mais o spread (ativo) ou a curva de swap 

menos o spread (passivo); o spread é baseado na margem comercial 

calculada com base na média da nova produção durante os últimos três 

meses. 

Instrumentos com 

características 

opcionais 

Empréstimos 

hipotecários e outros 

instrumentos com 

características de 
opções 

O produto é dividido e o componente linear (não opcional) é valorizado 

através de uma metodologia de fluxo de caixa descontado e a componente 

de opções valorizado com base no modelo de avaliação dos preços das 

opções. 

Obrigações 

subordinadas ou 

valores a receber 

Ativos subordinados A valorização é baseada em cotações de corretor num mercado inativo 
(nível 3). 

Participação no 
capital próprio 

Participações em 

capital privado e não 

cotadas 

investimentos 

Em geral, com base nas diretrizes de valorização da European Venture 

Capital Association, usando o valor da empresa/EBITDA, preço/fluxo de 

caixa e preço/proveitos, etc. 

Ações preferenciais 
(não cotadas) 

Ações preferenciais Se a ação for caracterizada como um instrumento de dívida, é utilizado 
um modelo de fluxo de caixa descontado. 
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Ativos 

Caixa e equivalentes de caixa 2 1 937 1 937 

Investimentos financeiros 

detidos até à maturidade 1 4 351 6 497 

Empréstimos 2 14 492 15 452 

Resseguro e outras contas a receber 2 2 149 2 146 

Total dos ativos financeiros 22 929 26 032 

 
Passivos 

Passivos subordinados 2 2 748 2 757 

Empréstimos, 

excluindo passivo de locação 2 3 056 3 056 

Total do passivo financeiro 5 804 5 813 

 

 
2 241 /2 241 

 
4 416 /7 101 

13 398 14 936 

1 961 1 961 

22 016 26 239 

 
 

2 758 2 847 

 
3 350 /3 363 

6 108 6 210 
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NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

A Ageas aplica uma política que visa quantificar e monitorizar as 

incertezas do cálculo de preços relacionadas com o cálculo dos justos 

valores usando técnicas de valorização e modelos internos. As 

incertezas relacionadas constituem uma característica do conceito de 

“risco do modelo”. 

algoritmos numéricos e outras aproximações possíveis 

necessárias para replicar a complexidade dos instrumentos 

financeiros. 

Além disso, as hipóteses subjacentes de um modelo dependem das 

condições gerais de mercado (por exemplo, taxas de juro específicas, 

volatilidades) vigentes na altura em que o modelo é desenvolvido. Não 

existe qualquer garantia de que o modelo irá continuar a produzir 

resultados adequados se as condições de mercado mudarem 

drasticamente. 

O risco do modelo surge quando o cálculo do preço do produto necessita 

de técnicas de valorização que ainda não estão normalizadas ou para as 

quais não possam ser observados diretamente dados informativos do 

mercado, conduzindo a pressupostos sobre os próprios dados 

informativos. Qualquer incerteza relacionada com o modelo é quantificada com a 

maior precisão possível e constitui a base para ajustar o justo valor 

calculado pelas técnicas de valorização e modelos internos. 

A introdução de novos produtos sofisticados no mercado resultou no 

desenvolvimento de modelos matemáticos para calcular o respetivo 

preço. Por sua vez, estes modelos dependem de pressupostos 

relativos ao comportamento estocástico das variáveis subjacentes, 
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Notas à Demonstração 
de Resultados 
Consolidada 

 



 

Interno 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

CONSOLIDADA 

Prémios de seguro 

A receita bruta emitida do ramo Vida é 

composta por prémios recebidos pelas 

companhias de seguros devido à 

emissão de contratos de seguro e de 

investimento. 

O rendimento de prémios de contratos 

de seguros e contratos de 

investimento com DPF são 

reconhecidas na demonstração de 

resultados. 

O rendimento de prémios de contratos 

de investimento sem DPF, sobretudo 

contratos de unit-linked, são (após 

dedução de honorários) reconhecidas 

diretamente como passivos 

(contabilização de depósitos). Os 

honorários são reconhecidos como 

receitas de honorários na 

demonstração de resultados. 

2021 2020 

2021 2020 
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Prémios líquidos adquiridos Vida 4 364 

Prémios líquidos adquiridos Não Vida 4 171 

Conta geral e eliminações (2) 

Total de prémios líquidos adquiridos 8 533 

 
4 111 

3 893 

(2) 

8 002 

 
Receita bruta emitida Vida 6 218 

Prémios brutos emitidos Não Vida 4 589 

Conta geral e eliminações (2) 

Total da receita bruta emitida 10 805 

 
5 197 

4 298 

(3) 

9 492 
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Vida 

2021 2020 

2021 2020 

Não Vida 

A tabela abaixo apresenta o detalhe dos prémios líquidos adquiridos Não Vida. Os prémios de Automóvel, Incêndio e 
outros danos e Outros, estão agrupados em Restantes Não Vida. 

Acidentes 
pessoais e 

Saúde 

Restantes 

Não Vida 2021 Total 

Prémios brutos emitidos 

Variação da provisão para prémios não adquiridos, brutos 

Prémios brutos adquiridos 

Prémios de resseguro cedidos 

Variação da provisão para prémios não adquiridos de resseguro 

Prémios líquidos adquiridos Não Vida 

1 093 3 496 

14 

3 510 

(383) 

3 

3 130 

4 589 

14 

4 603 

(433) 

1 

4 171 

1 093 

(50) 

(2) 

1 041 

Acidentes 
pessoais e 

Saúde 

Restantes 

Não Vida 2020 Total 
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Prémios brutos emitidos 969 3 329 4 298 

Variação da provisão para prémios não adquiridos, brutos 6 (29) (23) 

Prémios brutos emitidos 975 3 300 4 275 

Prémios de resseguro cedido (42) (339) (381) 

Variação da provisão para prémios não adquiridos de resseguro (2) 1 (1) 

Prémios líquidos adquiridos Não Vida 931 2 962 3 893 

 
Prémios brutos emitidos Vida 4 392 

Prémios de resseguro cedido (28) 

Prémios líquidos adquiridos Vida 4 364 

 
4 140 

(29) 

4 111 

Contratos de seguros unit-linked 

Prémios de entregas únicos 236 

Prémios de entregas periódicas 250 

Total de contratos de seguro unit-linked 486 

 
Contratos de seguros não unit-linked 

Prémios de entregas únicos 354 

Prémios de entregas periódicas 872 

Total da atividade do Grupo 1 226 

Prémios de entregas únicos 322 

Prémios de entregas periódicas 431 

Total da atividade individual 753 

Total de contratos de seguro não unit-linked 1 979 

 
Contratos de investimento com participação nos resultados (DPF) 

Prémios de entregas únicos 1 427 

Prémios de entregas periódicas 500 

Total de contratos de investimento com participação nos resultados (DPF) 1 927 

 
Prémios brutos emitidos Vida 4 392 

 
Prémios de entregas únicos 1 752 

Prémios de entregas periódicas 74 

Contabilização de depósitos de entrada de prémios 1 826 

 
Prémios brutos de Vida 6 218 

 
178 

115 

293 

 

 
338 

969 

1 307 

321 

421 

742 

2 049 

 

 
1 278 

521 

1 799 

 
4 140 

 
1 012 

45 

1 057 

 
5 197 
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NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

CONSOLIDADA 

Apresentamos abaixo uma discriminação dos prémios líquidos adquiridos Não Vida por segmento operacional de seguros. 

Acidentes 
pessoais e 

Saúde 

Restantes 

Não Vida 2021 Total 

Bélgica 

Reino Unido 

Europa Continental 

Resseguro 

Eliminações 

Prémios líquidos adquiridos Não Vida 

548 

6 

245 

242 

953 

785 

203 

1 193 

(4) 

3 130 

1 501 

791 

448 

1 435 

(4) 

4 171 1 041 

Acidentes 
pessoais e 

Saúde 

Restantes 

Não Vida 2020 Total 
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Bélgica 473 904 1,377 

Reino Unido 15 597 612 

Europa Continental 219 158 377 

Resseguro 224 1 302 1 526 

Eliminações 1 1 

Prémios líquidos adquiridos Não Vida 931 2 962 3 893 
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Juros, dividendos e outros 
rendimentos de Investimentos 

2021 2020 

Em 2021 e 2020, os rendimentos de rendas dos parques de estacionamento automóvel foram 

adversamente afetados pela pandemia de Covid-19, especialmente os parques de estacionamento 

automóvel localizados no centro das cidades e nos aeroportos. 
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Rendimento de juros 

Rendimentos de caixa e equivalentes de caixa 2 

Rendimentos de empréstimos a bancos 25 

Rendimentos de investimentos 1 355 

Rendimentos de empréstimos a Clientes 292 

Rendimentos de derivados detidos para negociação e outros 9 

Total dos rendimentos 1 683 

Dividendos de títulos de capital 161 

Rendas de propriedade de investimento 211 

Rendas de parques de estacionamento 346 

Outros rendimentos de investimentos 26 

Total de juros, dividendos e outros rendimentos de investimentos 2 427 

 
3 

19 

1 446 

259 

3 

1 730 

 
128 

206 

302 

26 

2 392 
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NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Resultado em vendas 
e reavaliações 

2021 2020 

Em 2021, os mercados de capital recuperaram do declínio causado pela pandemia de Covid-19 em 

2020, fazendo com que ganhos realizados mais elevados fossem alcançados em 2021. 

A rubrica “Outros” em 2020 está principalmente relacionada com a operação de licitação de títulos 

FRESH no primeiro trimestre, seguida pela recompra de um número adicional de títulos FRESH no 

segundo trimestre. As duas transações geraram um ganho de 332 milhões de euros, líquido do 

resultado do swap da taxa de juros associada. 
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Títulos de dívida classificados como disponíveis para venda 17 

Títulos de capital classificados como disponíveis para venda 120 

Instrumentos financeiros detidos para negociação 9 

Propriedade de investimento 115 

Ganhos (perdas) de capital na venda de ações de subsidiárias 1 

Investimentos em filiais e associadas 23 

Imóveis, instalações e equipamentos 8 

Ativos e passivos detidos pelo justo valor 

através dos resultados 10 

Resultados da cobertura (5) 

Outros (4) 

Total de resultados de vendas e revalorizações 294 

 
50 

24 

1 

157 

26 

40 

(1) 

 
(3) 

(14) 

359 

639 
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Rendimentos de investimentos 
relacionados com contratos de 
unit-linked 

2021 2020 
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Ganhos (perdas) (não) realizados - contratos de seguro 268 

Ganhos (perdas) (não) realizados - contratos de investimento 964 

Ganhos (perdas) (não) realizados 1 232 

Rendimentos de investimentos - contratos de seguro 15 

Rendimentos de investimentos - contratos de investimento 159 

Rendimentos realizados de investimentos 174 

 
Total de rendimentos de investimento relacionados com contratos unit-linked 1 406 

 
55 

453 

508 

 
8 

(32) 

(24) 

 
484 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Receitas de honorários 
e comissões 

2021 2020 

A rubrica “Outra comissão de serviços” está sobretudo relacionada com os honorários recebidos pelas 

empresas de corretagem da Ageas pela venda de apólices de seguros a terceiros. 
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Comissões de resseguro 107 

Comissões de seguros e investimentos 245 

Gestão de ativos 32 

Comissões de garantias e compromissos 1 

Outras comissões de serviços 82 

Total de receitas de honorários e comissões 467 

 
98 

168 

28 

1 

90 

385 
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Outras receitas 

2021 2020 

A rubrica “Outros rendimentos” inclui a venda de imóveis detidos para revenda relacionados com 

projetos de promoção imobiliária AGRE pelo valor de 128,3 milhões de euros (60,4 milhões de 

euros no ano passado), a refaturação de custos de serviços relacionados com atividades de 

arrendamento, o volume de negócios das empresas de serviços e a recuperação de despesas com 

pessoal e outras despesas de terceiros. 
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Proveitos da venda de propriedades para venda 128 

Recuperação de despesas com pessoal e outras despesas de terceiros 27 

Outros 127 

Total de outras receitas 282 

 
60 

26 

115 

201 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Indeminizações e 
benefícios de seguros 

2021 2020 

2021 2020 

2021 2020 

244 Ageas Relatório e Contas 2021 

 
Sinistros pagos, brutos 2 547 

Variação das provisões técnicas decorrentes de contratos de seguro, brutos 300 

Total do custo com sinistros e benefícios de seguros Não Vida, bruto 2 847 

Sinistros pagos de resseguro (193) 

Variação das provisões técnicas de resseguro (76) 

Total do custo com sinistros e benefícios de seguros Não Vida, líquido 2 578 

 
2 411 

(79) 

2 332 

(157) 

19 

2 194 

 
Benefícios e resgates, brutos 4 805 

Variação das provisões técnicas decorrentes de contratos 

de seguro e de investimento, brutos 109 

Total do custo com sinistros e benefícios de seguros Vida, bruto 4 914 

Montante parte de sinistros e benefícios de resseguro (17) 

Total de custos com sinistros e benefícios de seguros Vida, líquido 4 897 

 
5 098 

 
(453) 

4 645 

(22) 

4 623 

 
Seguros de Vida 4 897 

Seguro não vida 2 578 

Conta geral e eliminações (4) 

Total de custos com sinistros e benefícios de seguros, líquido 7 471 

 
4 623 

2 194 

(2) 

6 815 
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Custos de 
financiamento 

2021 2020 
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Passivos subordinados 85 

Passivo de locações 17 

Empréstimos bancários 19 

Derivados 5 

Outros 12 

Total dos custos de financiamento 138 

 
78 

16 

17 

7 

21 

139 
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NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Variação de 
imparidades 

2021 2020 

O nível de imparidades em títulos de capital em 2020 reflete os movimentos adversos do mercado de 

ações induzidos pela pandemia de Covid-19, especialmente no primeiro e no segundo trimestre do 

ano. O aumento de imparidades ocorrido em 2020, em termos de resseguro e outras contas a 

receber, refere-se às concessões de renda relacionadas com a Covid-19 que a Ageas concedeu 

como locadora pelo arrendamento de imóveis comerciais e edifícios de escritórios. 
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Investimentos em títulos de capital e outros 34 

Investimentos em títulos de dívida  

Propriedade de investimento 

Empréstimos 

Resseguro e outras contas a receber 3 

Imóveis, instalações e equipamentos 

Goodwill e outros ativos intangíveis 2 

Juros a receber e outros ativos 2 

Total de variações nas imparidades 41 

 
152 

2 

1 

2 

15 

 
 

 
172 
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Despesas com 
honorários e comissões 
despesas com comissões 

2021 2020 
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Títulos 4 

Intermediários 1 154 

Comissões de gestão de ativos 6 

Comissões de custódia 6 

Outras despesas com honorários e comissões 43 

Total de despesas com honorários e comissões 1 213 

 
6 

1 084 

6 

6 

36 

1 138 
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NOTAS À  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Despesas 
com pessoal 

2021 2020 

A rubrica ‘Outro’ inclui principalmente outros benefícios a empregado de curto prazo. 

A nota 6 à secção 6.1 “Benefícios a empregados” contém detalhes adicionais sobre benefícios pós-

emprego e outros benefícios de longo prazo para empregados, incluindo custos com pensões 

relacionados com planos de benefícios definidos e planos de contribuições definidas. 
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Salários e vencimentos 590 

Contribuições para a segurança social 129 

Encargos com pensões relacionadas com planos de pensões de benefícios definidos 57 

Encargos com planos de contribuições definidas 11 

Renumeração em ações 7 

Outros 58 

Total das despesas com pessoal 852 

 
583 

126 

54 

11 

3 

57 

834 
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Outras 
despesas 

2021 2020 

O operador do parque de estacionamento automóvel da Ageas tem acordos pelos quais um montante 

variável é pago pelos parques de estacionamento automóvel. A despesa variável com locações reflete 

um volume de negócios menor nestes parques de estacionamento automóvel em 2020 e 2021 em 

resultado da pandemia de Covid-19. 

A rubrica “Despesas operacionais diretas e outras relacionadas com propriedades de investimento” é 

parcialmente compensada por contas de rendimentos, conforme indicado na nota 35 “Outras receitas”. 

249 Ageas Relatório e Contas 2021 

 
Depreciação de ativos tangíveis 

Edifícios detidos para uso próprio e parques de estacionamento automóvel 103 

Melhoramentos 5 

Propriedade de investimento 97 

Equipamentos 32 

 
Amortização de ativos intangíveis 

Software adquirido 7 

Software desenvolvido internamente 4 

(VOBA) Value of business acquired 11 

Outros ativos intangíveis 30 

 
Outros 

Outras despesas com arrendamento e despesas relacionadas 18 

Pagamentos variáveis de aluguer 51 

Despesas operacionais diretas e outras relacionadas com imóveis para investimento 51 

Despesas operacionais diretas e outras relacionadas com imóveis para uso próprio 53 

Honorários profissionais 121 

Custos de aquisição diferidos capitalizados (416) 

Custos de aquisição diferidos de amortizações 418 

Custos de marketing e de relações públicas 62 

Custos com IT (tecnologia informática) 197 

Despesas de manutenção e reparação 19 

Custo da venda de imóveis para venda 116 

Outros 290 

Total de outras despesas 1 269 

 

 
103 

5 

94 

34 

 

 
7 

3 

13 

28 

 

 
18 

48 

51 

57 

126 

(418) 

423 

60 

174 

23 

53 

263 

1 165 
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NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

41.1 
Honorários de auditoria 

Para 2021 e 2020, estes honorários podem ser divididos nos seguintes componentes: 

▪ 

 

honorários de auditoria, que incluem os honorários para auditar as demonstrações financeiras obrigatórias e consolidadas e a revisão das 

demonstrações financeiras intercalares;  

honorários relacionados com auditoria, que incluem honorários do trabalho realizado em prospetos, auditorias não convencionais e serviços de 

consultoria não relacionados com auditorias obrigatórias; 

honorários de consultoria fiscal; 

outras despesas que incluem honorários de apoio a consultoria. 

▪ 

 

▪ 

2021 

Outros 

Auditores 

Ageas 

2020 

Outros 

Auditores 

Ageas 

Revisores 

Oficiais de 

Contas Ageas 

Revisores 

Oficiais de 

Contas Ageas 
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Honorários de auditoria 4 2 

Honorários relacionados com auditoria 1 

Honorários fiscais 

Outros honorários não de auditoria 

Total 5 2 

 
4 1 

1 

 

 
5 1 

▪ 
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Impostos sobre o 
rendimento 

2021 2020 

Apresentamos abaixo uma reconciliação do imposto sobre o rendimento sobre o rendimento esperado 

corrente. Devido à consolidação do relatório financeiro na principal companhia holding belga Ageas 

SA/NV, a taxa fiscal do Grupo é determinada pela taxa fiscal sobre o rendimento corporativo em vigor 

na Bélgica. Os desvios entre a despesa com o imposto sobre os rendimentos esperado e real nas 

diversas jurisdições em que o Grupo Ageas exerce atividade, resultantes das leis e regulamentos 

fiscais locais, são indicados às taxas fiscais locais em vigor nessas jurisdições e podem ser 

discriminados nas categorias descritas abaixo. 
2021 2020 
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Resultado antes de impostos 1 231 

Taxa fiscal aplicável ao Grupo 25,00 % 

Imposto sobre os rendimentos esperado 308 

Aumento (diminuição) das taxas fiscais locais resultante de: 

Rendimentos isentos de impostos (incluindo dividendos e ganhos de capital) (29) 

Participação no resultado líquido de empresas associadas e joint ventures (111) 

Rubricas não dedutíveis 21 

Prejuízos fiscais não reconhecidos anteriormente e diferenças temporárias 

Redução e reversão de ativos por impostos diferidos, 

incluindo prejuízos fiscais do exercício corrente consideradas irrecuperáveis 33 

Impacto das variações das taxas fiscais nas diferenças temporárias (11) 

Diferencial da taxa fiscal no estrangeiro 

Acertos de impostos correntes e diferidos de anos anteriores (4) 

Impostos diferidos sobre investimentos em subsidiárias, associadas 

e joint ventures 19 

Impostos locais sobre o rendimento 

(impostos estatais/municipais/cantonais/comunitários) 

Outros (11) 

Despesas reais com impostos sobre o rendimento (rendimentos) 215 

 
1 533 

25,00 % 

383 

 
(73) 

(81) 

16 

(80) 

 
23 

(5) 

 
(17) 

 
24 

 

 
43 

233 

Impostos correntes do ano 235 

Ajustes reconhecidos no período para impostos correntes de anos anteriores (4) 

Total de impostos correntes 231 

 
Impostos diferidos do ano (5) 

Impacto das variações nas taxas de impostos diferidos (11) 

Impostos diferidos decorrentes da redução ou (reversão) 

de um ativo por impostos diferidos 

Prejuízos fiscais não reconhecidos anteriormente, créditos 

fiscais e diferenças temporárias com redução dos 

impostos diferidos 

Total dos impostos diferidos (rendimentos) (16) 

Total de impostos sobre o rendimento 215 

 
255 

(16) 

239 

 
(15) 

(5) 

 
 

 
14 

(6) 

 
233 
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Notas às rubricas não 
registadas na demonstração 

consolidada da posição 
financeira 
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Passivo contingente 

43.1 
Passivos contingentes relacionados 
com processos judiciais 

 
Como qualquer outro grupo 

financeiro, o Grupo Ageas está 

envolvido como arguido em diversos 

pedidos de indemnização, disputas e 

processos judiciais decorrentes do 

decurso normal das suas atividades. 

Adicionalmente, como resultado dos eventos e desenvolvimentos em torno do antigo grupo Fortis entre 

maio de 2007 e outubro de 2008 (p. ex., a aquisição de partes do ABN AMRO e aumento de capital em 

setembro/outubro de 2007, o anúncio do plano de solvência em junho de 2008, a alienação das 

atividades bancárias e atividades de seguros neerlandesas em setembro/outubro de 2008), a Ageas 

envolveu-se nos processos judiciais. 

A 14 de março de 2016, a Ageas celebrou um acordo de liquidação com várias organizações 

requerentes que representam um conjunto de Acionistas em pedidos de indemnização coletivos junto 

dos tribunais belga e neerlandês. A 23 de maio de 2016, as partes do acordo, ou seja, a Ageas, a 

Deminor, a Stichting FortisEffect, a Stichting Investor Claims Against Fortis, a VEB e a Stichting FOR 

settlement solicitaram ao Tribunal da Relação de Amesterdão que declarasse o acordo vinculativo 

para todos os Acionistas elegíveis da Fortis que não tivessem desistido antes do término de um 

determinado período, de acordo com a Lei neerlandesa sobre Liquidação Coletiva de Pedidos de 

Indemnização em Massa (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade). A Ageas celebrou igualmente 

um acordo com o Dr. Arnauts e o Dr. Lenssens, dois advogados que instauraram um processo judicial 

contra a Ageas em nome de vários requerentes e, em 2017, com a empresa sediada no Luxemburgo, 

a Archand s.à.r.l., assim como com pessoas afiliadas, para apoiar a liquidação. 

A 16 de junho de 2017, o tribunal tomou a decisão provisória de não declarar a resolução 

vinculativa do Acordo no seu formato atual. A 16 de outubro de 2017, a Ageas decidiu fazer um 

último esforço adicional de 100 milhões de euros. 

A 12 de dezembro de 2017, as partes apresentaram um acordo de liquidação retificado e reformulado 

ao tribunal. Consumentenclaim, um oponente do acordo no seu formato inicial de 2016, concordou em 

apoiar o acordo de 2017. 

A 13 de julho de 2018, o Tribunal da Relação de Amsterdão declarou o acordo vinculativo para os 

Acionistas Elegíveis (ou seja, pessoas que detinham ações da Fortis a qualquer momento entre o 

encerramento da atividade comercial a 28 de fevereiro de 2007 e o encerramento da atividade 

comercial a 14 de outubro de 2008). A Ageas renunciou ao seu direito de rescisão a 21 de dezembro 

de 2018, tornando efetivamente o acordo definitivo. 

Esta decisão significa que os Acionistas Elegíveis têm direito a indemnização pelos eventos de 2007-

2008 sujeitos a uma exoneração total de responsabilidade relativamente a estes eventos, em 

conformidade com os (outros) termos do acordo de liquidação. Significa ainda que os Acionistas 

Elegíveis que não tenham desistido oportunamente (isto é, até 31 de dezembro de 2018), 

independentemente de terem ou não apresentado atempadamente um requerimento, são 

considerados, por lei, como tendo autorizado tal exoneração de responsabilidade e renunciado a 

quaisquer direitos relativos aos eventos. 

O período de apresentação de participações de sinistros teve início a 27 de julho de 2018 e 

terminou a 28 de julho de 2019. A 31 de dezembro de 2021, já tinha sido pago aos Acionistas 

elegíveis um montante de 1 199 milhões de euros e tinha sido reconhecida para a liquidação uma 

provisão remanescente de 114 milhões de euros (ver nota 25 “Provisões”). 
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NOTAS ÀS RUBRICAS NÃO REGISTADAS NA DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

à Ageas, bem como pela Ageas aos requerentes. Numa decisão 

intercalar de 4 de novembro de 2014, o tribunal declarou que cerca de 

50% dos queixosos originais não eram admissíveis. A 29 de abril de 

2016, o Tribunal Comercial de Bruxelas decidiu suspender os processos 

judiciais que aguardam o resultado do processo criminal. A 7 de junho 

de 2020, a Ageas celebrou um acordo com o Sr. Modrikamen e com os 

seus Clientes que, oportunamente, apresentaram uma notificação de 

cancelamento, nos termos da qual essas pessoas não darão seguimento 

a este processo contra a Ageas SA/NV. O processo encontra-se 

atualmente reativado e as partes estão a trocar peças escritas. A Ageas 

já não reivindica mais nada neste processo. 

Agora que o acordo se tornou definitivo, as partes que apoiaram o 

acordo comprometeram-se a cancelar os seus processos judiciais. 

As partes que oportunamente enviaram uma notificação de 

autoexclusão podem retomar os seus processos judiciais nos Países 

Baixos ou, consoante o caso, retomar ou prosseguir os seus processos 

judiciais na Bélgica. 

Nas secções abaixo, apresentamos um ponto de situação completo de 

todos os processos residuais que foram concluídos em 2021 ou que não 

foram concluídos até 31 de dezembro de 2021. Estes constituem 

passivos contingentes sem provisões. 

2.2 Deminor 

A 13 de janeiro de 2010, uma série de Acionistas associados à Deminor 

International (atualmente denominada DRS Belgium) submeteu uma ação 

junto do Tribunal Comercial de Bruxelas, reclamando danos com base na 

alegada falta de informação ou informação enganosa pelo Fortis durante 

o período entre março de 2007 e outubro de 2008. A 28 de abril de 2014, 

o tribunal declarou numa sentença intercalar que cerca de 25% dos 

requerentes não eram admissíveis. As partes estão em vias de concluir 

estes processos; prevê-se que estes processos fiquem efetivamente 

concluídos em breve. 

1. Nos Países Baixos 

1.1 Cebulon 

A 14 de julho de 2020, a empresa de investimento neerlandesa Cebulon 

instaurou processos judiciais contra a Ageas e alguns coarréus 

relativamente a uma alegada comunicação enganosa em 2007-2008. 

Na sua capacidade de ex-Acionista da Fortis, a Cebulon reivindica uma 

indemnização pelos danos alegadamente sofridos. O fórum é do 

tribunal de primeira instância de Utrecht. Uma audiência preliminar teve 

lugar em 9 de setembro de 2020 em Utrecht. As partes estão agora a 

trocar peças escritas. 

2.3 Outras participações de sinistros em nome de Acionistas 
individuais 

A 12 de setembro de 2012, o Patripart, um (ex-) Acionista do Fortis, e a 

sua empresa-mãe Patrinvest, submeteram uma ação junto do Tribunal 

Comercial de Bruxelas reclamando danos com base na alegada falta de 

informação ou informação enganosa no contexto da emissão de direitos 

de 2007. Em 1 de fevereiro de 2016, o tribunal rejeitou completamente a 

participação de sinistro. A 16 de março de 2016, a Patrinvest apresentou 

um recurso junto do Tribunal da Relação de Bruxelas. As partes 

trocaram petições por escrito e aguardam agora uma data de pedido e a 

decisão do tribunal, para a qual não há ainda data definida. 

1.2 Investidor individual neerlandês 

A 29 de janeiro de 2021, um investidor individual neerlandês 
instaurou processos judiciais contra a Ageas.  

Este reivindica uma indemnização por danos alegadamente sofridos na 

sequência da crise da Fortis em 2007-2008. O fórum é do tribunal de 

primeira instância de Utrecht. Uma audiência preliminar foi realizada a 

10 de março de 2021. As partes estão agora a trocar peças escritas.   

2. Na Bélgica 

A 29 de abril de 2013, uma série de Acionistas representados por 

Arnauts submeteu uma ação junto do Tribunal Comercial de Bruxelas, 

reclamando danos com base na informação alegadamente incompleta 

ou enganosa do Fortis em 2007 e 2008; esta ação está suspensa, a 

aguardar o resultado dos processos criminais. As partes estão em vias 

de concluir estes processos; prevê-se que estes processos fiquem 

efetivamente concluídos em breve. 

2.1 Modrikamen 

A 28 de janeiro de 2009, uma série de Acionistas representados pelo Dr. 

Modrikamen submeteu uma ação junto do Tribunal Comercial de 

Bruxelas, solicitando inicialmente a anulação da venda do ASR ao Estado 

neerlandês e a venda do Fortis Bank ao SFPI (e posteriormente ao BNP 

Paribas), ou, em alternativa, danos. A 8 de dezembro de 2009, o Tribunal 

decidiu, inter alia, que não era competente para julgar ações contra 

arguidos neerlandeses. A 17 de janeiro de 2013, o Tribunal da Relação 

de Bruxelas confirmou esta decisão a este respeito. Em julho de 2014, o 

Dr. Modrikamen instaurou um recurso junto do Supremo Tribunal sobre 

este assunto. A 23 de outubro de 2015, o Supremo Tribunal rejeitou este 

recurso. O Dr. Mondrikamen continuou os processos instaurados no 

tribunal comercial relativamente à venda do Fortis Bank e visa o 

pagamento de uma indemnização pelo BNP Paribas  

 

A 19 de setembro de 2013, alguns (ex-) Acionistas do Fortis, 

representados por Lenssens, instauraram uma ação semelhante junto 

do Tribunal de Juízo Cível de Bruxelas; esta ação está suspensa, a 

aguardar pelo resultado dos processos criminais. As partes estão em 

vias de concluir estes processos; prevê-se que estes processos fiquem 

efetivamente concluídos em breve. 
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3 Empresas com exoneração de responsabilidade constituído pelas ações da Ageas que o BNP Paribas Fortis SA/NV 

detém, estando estas ações caucionadas a favor de tais titulares. Em 2008, a Fortis concedeu a determinados ex-executivos e 

Administradores, aquando da sua saída da empresa, uma proteção 

contratual de exoneração de responsabilidade que abrangia despesas 

jurídicas e, em alguns casos, também as consequências financeiras de 

quaisquer decisões judiciais, no caso de serem apresentados processos 

judiciais contra os mesmos com base nos seus mandatos no grupo Fortis. 

A Ageas contesta a validade dos compromissos de exoneração de 

responsabilidade, na medida em que estejam relacionados com as 

consequências financeiras de quaisquer decisões judiciais. 

O BNP Paribas Fortis SA/NV paga o vale sobre os títulos CASHES, com 

um atraso trimestral, a uma taxa variável indexada à Euribor a 3 meses 

acrescida de 200 pontos base, até à permuta dos títulos por ações da 

Ageas. Se a Ageas não declarar dividendos sobre as suas ações, ou se 

os dividendos a declarar forem inferiores a um limiar relativo a qualquer 

exercício (rendimento do dividendo inferior a 0,5 %), e noutras 

circunstâncias, os vales terão de ser liquidados obrigatoriamente pela 

Ageas SA/NV através da emissão de novas ações, de acordo com o 

designado Alternative Coupon Settlement Method (ACSM) (Método 

Alternativo de Liquidação de Vales), ao passo que o BNP Paribas Fortis 

SA/NV terá de emitir instrumentos qualificados como instrumentos 

híbridos de Nível 1 para a Ageas como compensação pelos vales pagos 

pela Ageas SA/NV. Se o ACSM for acionado e não houver capital 

autorizado disponível suficiente para permitir que a Ageas SA/NV 

cumpra a obrigação ACSM, a liquidação de vales será adiada até que a 

capacidade de emitir ações seja restabelecida. 

Além disso, e como prática padrão do mercado neste tipo de operações, 

a Ageas celebrou acordos com algumas instituições financeiras para 

facilitar a colocação de ações da Fortis no contexto dos aumentos de 

capital em 2007 e 2008. Estes acordos contêm cláusulas de 

indemnização que implicam as obrigações de exoneração de 

responsabilidade da Ageas, sujeitas a determinados termos e condições. 

Algumas destas instituições financeiras estão envolvidas em 

determinados processos judiciais mencionados neste capítulo. 
No contexto de um acordo com os subscritores das apólices de seguros 

de responsabilidade para com Administradores e Diretores e da Oferta 

Pública de Títulos relacionadas com os eventos e desenvolvimentos em 

torno do antigo Grupo Fortis em 2007 - 2008, a Ageas concedeu um 

compromisso de exoneração de responsabilidade a favor das 

seguradoras pelo montante agregado da cobertura ao abrigo das 

apólices em questão. Adicionalmente, a Ageas concedeu determinadas 

indemnizações e exonerou compromissos a favor de alguns ex-

executivos e Administradores da Fortis e do BNP Paribas Fortis, 

relacionados com custos de defesa futuros, bem como a favor dos 

administradores das duas fundações neerlandesas no contexto do 

acordo. 

Num acordo celebrado em 2012 que, entre outros, conduziu à oferta e 

posterior conversão de títulos CASHES, a Ageas concordou em pagar 

uma indemnização anual ao BNP Paribas Fortis SA/NV igual ao dividendo 

bruto sobre as ações que o BNP Paribas Fortis SA/NV detém. 

43.3 
Outros passivos contingentes 

Além disso, alguns Clientes individuais da Ageas France, uma 

subsidiária totalmente detida pela Ageas Insurance International, 

apresentou pedidos de indemnização contra a Ageas France 

relacionados com a sua alegada modificação unilateral dos termos e 

condições de um produto unit-linked, tarifando determinadas taxas de 

transação. Para além de reclamar o reembolso destes honorários, os 

queixosos reclamaram também o prejuízo por oportunidades perdidas 

devido à arbitragem entre fundos Unit-linked e um fundo garantido, 

utilizando as últimas datas-valor conhecidas, bem como a proibição da 

tarifação dos honorários. Em novembro de 2014, o Tribunal da Relação 

de Paris confirmou a decisão de primeira instância, permitindo que os 

pedidos de indemnização e os especialistas nomeados determinassem o 

âmbito da indemnização. No seguimento de um recurso apresentado 

pela Ageas France junto do Supremo Tribunal francês, a 8 de setembro 

de 2016, o Supremo Tribunal francês anulou substancialmente a decisão 

do Tribunal da Relação de Paris e encaminhou o caso para o Tribunal da 

Relação de Versalhes. Os processos apresentados junto do Tribunal da 

Relação de Versalhes foram abandonados. Um processo em primeira 

instância, que tinha sido colocado em espera há vários anos, a aguardar 

a decisão do Supremo Tribunal francês, foi reativado por dois queixosos. 

Foi realizada uma audiência na primeira quinzena de outubro de 2019; 

as partes decidiram chegar a acordo em dezembro de 2021. Estes 

processos estão agora encerrados. 

43.2 
Passivos para instrumentos híbridos de ex-subsidiárias 

Em 2007, o BNP Paribas Fortis SA/NV emitiu títulos CASHES 

(Convertible And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities - Valores 

mobiliários híbridos convertíveis e subordinados vinculados a capital), 

com a Ageas SA/NV a atuar como codevedor (o BNP Paribas Fortis 

SA/NV era nessa altura uma subsidiária). Dos 12 000 títulos originais 

emitidos, 3791 títulos permanecem em circulação, representando um 

montante nominal de 948 milhões de euros. 

Os títulos não têm data de maturidade e não podem ser reembolsados 

em numerário, só podem ser trocados por ações da Ageas a um preço 

de 239,40 euros por ação Ageas. Realiza-se uma permuta obrigatória 

se o preço da ação da Ageas for igual ou superior a 359,10 euros 

durante vinte dias úteis consecutivos na bolsa de valores. O BNP 

Paribas Fortis SA/NV detém 3 958 859 ações da Ageas para potencial 

permuta. 
O único recurso dos titulares de títulos CASHES contra qualquer um 

dos codevedores em relação ao montante do capital em dívida é  
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NOTAS ÀS RUBRICAS NÃO REGISTADAS NA DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Eventos após a data da demonstração 
da posição financeira 

A 15 de fevereiro de 2022, a Ageas anunciou que a sua subsidiária Ageas UK Ltd tinha celebrado um 

acordo com a AXA Insurance UK PLC para vender a carteira de linhas comerciais de crédito à 

habitação. Ao nível do Grupo Ageas, a transação terá um impacto inicial positivo de 45,5 milhões de 

euros nos resultados líquidos, que serão registados no primeiro semestre de 2022. 

A Ageas está a acompanhar atentamente os desenvolvimentos da situação na Ucrânia e na Rússia, 

nomeadamente no que diz respeito a efeitos macroeconómicos indiretos, tais como a evolução futura 

das taxas de juro e da inflação nos mercados onde temos presença ativa. O Grupo não tem presença 

ativa em nenhum destes países através de subsidiárias ou afiliadas. Tendo em conta a exposição 

direta insignificante que o Grupo tem a estes mercados, os impactos diretos previsíveis são 

considerados imateriais. 
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Declaração do 
Conselho de Administração 

O Conselho de Administração da 

Ageas é responsável pela elaboração 

das Demonstrações Financeiras 

Consolidadas da Ageas a 31 de 

dezembro de 2021, de acordo com as 

Normas Internacionais de Relatório 

Financeiro adotadas pela União 

Europeia, bem como com a Diretiva 

Europeia da Transparência 

(2004/109/CE), e pela apresentação 

do Relatório do Conselho de 

Administração, de acordo com os 

requisitos legais e regulamentares em 

vigor na Bélgica. 

O Conselho de Administração analisou as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas e o 

Relatório do Conselho de Administração a 29 de março de 2022 e autorizou a sua publicação. 

O Conselho de Administração da Ageas declara que, tanto quanto é do seu conhecimento, as 

Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas disponibilizam uma visão verídica e justa dos 

ativos, passivos, posição financeira e lucros ou perdas da Ageas, bem como das incertezas que a 

Ageas enfrenta, e que as informações contidas nas mesmas não têm omissões suscetíveis de 

modificar de forma significativa o âmbito de quaisquer demonstrações efetuadas. 

O Conselho de Administração da Ageas declara igualmente que o Relatório do Conselho de 

Administração oferece uma visão geral justa do desenvolvimento e desempenho das empresas do 

Grupo. 

O Relatório e Contas da Ageas é composto pelas Demonstrações Financeiras Consolidadas e pelo 

Relatório do Conselho de Administração, e será submetido à Assembleia Geral Anual de Acionistas 

para aprovação a 18 de maio de 2022. 

Bruxelas, 29 de março de 2022 

Conselho de Administração 

Presidente 

Vice-Presidente 

Chief Executive Officer 

Chief Financial Officer 

Chief Risk Officer 

Managing Director Europe 

Managing Director Asia 

Administradores Não 

Executivos 

Bart De Smet 

Guy de Selliers de Moranville 

Hans De Cuyper 

Christophe Boizard 

Emmanuel Van Grimbergen 

Antonio Cano 

Filip Coremans 

Richard Jackson 

Yvonne Lang Ketterer 

Jane Murphy 

Lionel Perl 

Lucrezia Reichlin 

Katleen Vandeweyer 

Jan Zegering Hadders 

Sonali Chandmal 

Jean-Michel Chatagny 
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NOTAS ÀS RUBRICAS NÃO REGISTADAS NA DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Relatório do auditor independente 

RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE 

CONTAS A APRESENTAR NA 

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 

DA AGEAS SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO 

FINDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

Apresentamos o relatório do nosso Revisor Oficial de Contas, no contexto da nossa auditoria oficial às 

demonstrações financeiras consolidadas da Ageas (“a Companhia”) e das suas subsidiárias 

(conjuntamente “o Grupo”). Este relatório inclui o nosso relatório sobre as demonstrações financeiras 

consolidadas, bem como os restantes requisitos legais e regulamentares, fazendo parte de um todo 

integral e sendo indivisível. 

Fomos nomeados como Revisor Oficial de Contas pela Assembleia Geral de 19 de maio de 2021, de 

acordo com a proposta formulada pelo Conselho de Administração e seguindo a recomendação do 

Conselho de Auditoria. O nosso mandato expira na data da Assembleia Geral que delibera sobre as 

demonstrações financeiras anuais do exercício findo a 31 de dezembro de 2023. Realizámos a 

auditoria oficial às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia durante quatro anos 

consecutivos. 

Relatório sobre as demonstrações financeiras consolidadas 

Parecer sem reservas 

Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, as quais contemplam a 

demonstração consolidada da posição financeira a 31 de dezembro de 2021, a demonstração de 

resultados consolidada, as demonstrações consolidadas dos rendimentos integrais, variações de 

capital próprio e fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as notas às 

demonstrações financeiras consolidadas, incluindo um resumo das principais políticas contabilísticas e 

outras informações explicativas, caracterizando-se por uma demonstração consolidada da posição 

financeira cujo total ascende a 111 139 milhões de euros e uma demonstração consolidada de 

resultados que resultou num lucro do exercício (“Resultado líquido do período”) de 1 016 milhões de 

euros. 
Na nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas proporcionam uma visão verídica e 

justa dos capitais e da posição financeira consolidada do Grupo a 31 de dezembro de 2021, do seu 

desempenho financeiro consolidado e dos seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo 

nessa data, de acordo com as Normas Internacionais do Relatório Financeiro adotadas pela União 

Europeia e com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis na Bélgica. 

Base para o parecer sem reservas 

Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), conforme 

aplicáveis na Bélgica. Além disso, aplicámos as Normas Internacionais de Auditoria aprovadas pelo 

IAASB para o exercício findo na data supra, as quais ainda não se encontram aprovadas a nível 

nacional. As nossas responsabilidades ao abrigo dessas normas estão descritas em pormenor na 

secção “Responsabilidade do revisor oficial de contas pela auditoria às demonstrações financeiras 

consolidadas” do nosso relatório. Cumprimos as nossas responsabilidades éticas de acordo com os 

requisitos éticos relevantes para a nossa auditoria às demonstrações financeiras consolidadas na 

Bélgica, incluindo os requisitos relativos à independência. 

Obtivemos dos responsáveis e do Conselho de Administração da Companhia as explicações 

e informações necessárias para realizar a nossa auditoria. 

Consideramos que as provas de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas para 

fundamentar o nosso parecer. 
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Principais questões de auditoria Vida que estão sujeitos à “IFRS 4” e que não são fundos segregados, 

esta provisão de shadow é determinada como a diferença negativa 

entre o resultado do teste de adequação (ver ponto anterior) e os 

ganhos de capital não realizados de investimentos alocados a estes 

contratos. 

As principais questões de auditoria são as que, na nossa opinião 

profissional, foram mais significativas na nossa auditoria às 

demonstrações financeiras consolidadas do período atual. Estas 

questões foram abordadas no contexto da nossa auditoria às 

demonstrações financeiras consolidadas como um todo, pelo que, ao 

formarmos um parecer sobre as mesmas, não facultamos um parecer em 

separado sobre estas questões. 

Tendo em conta o acima exposto, a medição da provisão de shadow 

são influenciados pelo resultado do teste de adequação. 

Os diferentes elementos acima mencionados, combinados com a 

possível incerteza relativa às técnicas de modelagem e a natureza 

discricionária dos pressupostos usados no teste de adequação, são as 

principais razões pelas quais considerámos este assunto como uma 

questão fundamental de auditoria. 

Adequação do montante das provisões técnicas relativas às atividades de 

seguro 

Descrição das principais questões de auditoria 

À data de 31 de dezembro de 2021, as provisões técnicas ascendiam a 

86 080 milhões de euros, conforme detalhado na nota 19 às 

demonstrações financeiras consolidadas e representam 

aproximadamente 77% do balanço total do Grupo. Para provisões 

técnicas relacionadas com as atividades de seguro Não Vida, as 

provisões são maioritariamente calculadas com base na prudente 

avaliação feita por gestores de participações de sinistros, tendo em 

conta toda a informação disponível no final do período contabilístico. 

No que respeita às provisões técnicas relativas às atividades de seguro 

de Vida, as provisões são calculadas com base em técnicas atuariais 

definidas por lei, e de acordo com os parâmetros técnicos resultantes 

dos referidos contratos de seguro. Conforme mencionado na nota 

2.8.11 às demonstrações financeiras consolidadas, como parte do 

encerramento do exercício, é realizado um teste de adequação para 

garantir que o passivo de seguros («Vida» e «Não Vida») é suficiente, 

considerando os futuros fluxos de caixa esperados. Quando e onde 

aplicável, as disposições técnicas são aumentadas por qualquer défice 

resultante do referido teste de adequação. 

Os nossos procedimentos de auditoria relacionados com as questões 
fundamentais de auditoria 

Efetuámos verificações relativamente à eficácia operacional dos 

controlos implementados pelo Grupo de modo a garantir a qualidade 

dos dados utilizados no teste de adequação das disposições técnicas. 

Com o apoio dos nossos especialistas atuariais internos, também 

avaliámos a relevância dos pressupostos utilizados em relação às 

condições atuais de mercado e à sua adequação relativamente aos 

resultados técnicos registados durante o exercício em análise. 

Para atividades de seguros Não Vida, recalculámos de forma 

independente o nível de adequação das participações de sinistros com 

base em técnicas atuariais reconhecidas. Em seguida, comparámos os 

nossos resultados com os do Grupo e obtivemos documentação 

satisfatória relativa às diferenças significativas observadas. 

No que se refere às atividades de seguro de Vida, avaliámos a análise 

dos movimentos nas provisões técnicas preparadas pela direção e, 

sempre que necessário, analisámos as rubricas de reconciliação. O teste de adequação das provisões técnicas é baseado em técnicas 

atuariais. É relativamente complexo, na medida em que se baseia numa 

série de pressupostos que requerem uma ponderação significativa 

relativamente a eventos futuros. Estes últimos podem ser influenciados 

por condições económicas ou comerciais futuras, bem como por leis e 

regulamentos específicos do setor dos seguros. 

Foi igualmente assegurado que os fluxos (internos e externos) utilizados 

no teste de adequação das disposições técnicas eram coerentes com 

os utilizados no cálculo da melhor estimativa dos passivos de seguros 

nos termos do enquadramento “Solvência II”. 

Os pressupostos utilizados no teste de adequação dependem, em 

relação a atividades de seguros Não Vida, principalmente dos montantes 

pagos por participações de sinistros, o número de sinistros incorridos, 

mas ainda não declarados e das despesas com sinistros. 

Para uma amostra dos contratos, testámos a exatidão dos dados-

chave incluídos nos principais sistemas técnicos e que também são 

usados no teste de adequação das provisões técnicas. 

Para atividades de seguros de vida, os pressupostos utilizados 

dependem principalmente dos riscos de mortalidade e longevidade, 

efeitos relacionados com a redução de rendimentos financeiros (e, 

nomeadamente, de taxas de juro) e custos adicionais. 

Por último, corroborámos as nossas conclusões com a função 

atuarial do Grupo. 

Além disso, o Grupo optou por aplicar a “shadow accounting” (uma 

opção permitida pela «IFRS 4»), introduzindo o possível 

reconhecimento de um passivo adicional que resultaria da aplicação 

desta opção contabilística (doravante referida como a “provisão de 

shadow”). Para contratos de seguros Vida e contratos de investimento  

Com base nos procedimentos de auditoria acima mencionados, 

acreditamos que os pressupostos utilizados no teste de adequação de 

provisões técnicas são razoáveis em relação às condições atuais de 

mercado e aos resultados técnicos do exercício anterior. 
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NOTAS ÀS RUBRICAS NÃO REGISTADAS NA DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Responsabilidades do revisor oficial de contas pela 
auditoria às demonstrações financeiras consolidadas 

Avaliação de ativos financeiros não cotados num mercado convencional 

Descrição das principais questões de auditoria 

O Grupo detém ativos financeiros que não estão cotados num mercado 

regulado. Estes consistem principalmente em obrigações de dívida de 

empresas, ações em empresas não cotadas e empréstimos, cujas 

informações se podem consultar nas notas 10.2 e 10.3, níveis 2 e 3, às 

demonstrações financeiras consolidadas. As técnicas e modelos 

usados para valorizar estes ativos financeiros envolvem uma grande 

variedade de pressupostos que incluem, para muitos deles, um certo 

grau de ponderação. Além disso, o número de elementos que podem 

afetar a determinação do justo valor depende tanto do tipo de 

instrumento como do próprio instrumento. Como resultado, a utilização 

de várias técnicas de valorização e pressupostos poderia conduzir a 

estimativas de justo valor significativamente diferentes. 

Os nossos objetivos consistem em obter a certeza razoável de que as 

demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de imprecisões 

significativas, quer devido a fraudes ou erros, e emitir um relatório do 

revisor oficial de contas que inclua o nosso parecer. Uma garantia 

razoável consiste num alto nível de garantia, mas não é uma garantia de 

que uma auditoria realizada de acordo com as “ISA” irá sempre detetar 

uma imprecisão significativa caso exista. 

As imprecisões podem surgir devido a fraudes ou erros e são 

consideradas materiais se, individualmente ou em conjunto, puderem 

razoavelmente influenciar as decisões económicas dos utilizadores que 

sejam tomadas com base nestas demonstrações financeiras 

consolidadas. 

Na realização da nossa auditoria, cumprimos o enquadramento legal, 

regulamentar e normativo aplicável à auditoria das demonstrações 

financeiras consolidadas na Bélgica. Uma auditoria oficial não oferece 

qualquer garantia quanto à viabilidade futura do Grupo, nem quanto à 

eficiência ou eficácia da gestão de negócios atual ou futura do Conselho 

de Administração a nível do Grupo. As nossas responsabilidades 

relativamente à utilização do princípio contabilístico pelo Conselho de 

Administração são descritas a seguir. 

A incerteza associada a estas técnicas e modelos de valorização 

selecionados por tipo de instrumento é a principal razão pela qual 

consideramos este assunto uma questão fundamental da auditoria. 

Os nossos procedimentos de auditoria relacionados com as questões 
fundamentais de auditoria 

Chegámos a um entendimento do sistema de controlo interno para a 

avaliação de ativos financeiros, incluindo controlos de preços e o 

processo de validação do modelo. Como parte de uma auditoria de acordo com as “ISA”, realizamos uma 

apreciação profissional e mantemos o ceticismo profissional ao longo 

da auditoria. Além disso, também fomos capazes de: 

Selecionámos uma amostras de ativos financeiros e, com a assistência 

dos nossos especialistas avaliadores, revimos as estimativas feitas e os 

principais pressupostos utilizados na determinação do seu justo valor, 

tendo em conta os dados de mercado. Sempre que necessário, testámos 

também os dados permanentes utilizados na determinação do justo 

valor. Os nossos especialistas, para uma amostra de ativos financeiros 

selecionados, recalcularam o justo valor de forma independente. 

Por último, verificámos a conformidade da aplicação das políticas 

contabilísticas adotadas pelo Grupo. 

▪ identificar e avaliar os riscos de imprecisões significativas das 

demonstrações financeiras consolidadas, devido a fraudes ou erros, 

criar e realizar procedimentos de auditoria que respondam a esses 

riscos e obter provas de auditoria suficientes e adequadas para 

fundamentar devidamente o nosso parecer. O risco de não deteção 

de uma imprecisão significativa devido a uma fraude é maior do que 

uma resultante de um erro, pois uma fraude pode envolver 

conspiração, falsificação, omissões intencionais, deturpações ou a 

anulação do controlo interno; 

Acreditamos que os principais pressupostos utilizados na determinação 

do valor de mercado são razoáveis. Os nossos testes independentes 

não revelaram qualquer exceção significativa na determinação do valor 

de mercado dos investimentos para os quais não está disponível um 

preço cotado num mercado ativo. 
obter uma compreensão do controlo interno relevante para a 

auditoria, de modo a criar procedimentos de auditoria que sejam 

adequados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de 

expressar um parecer sobre a eficácia do controlo interno do 

Grupo; 

▪ 

Responsabilidades do Conselho de Administração pela 
elaboração das demonstrações financeiras consolidadas 

▪ avaliar a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contabilísticas e divulgações 

relacionadas efetuadas pelo Conselho de Administração; 
O Conselho de Administração é responsável pela elaboração destas 

demonstrações financeiras consolidadas, que oferecem uma visão 

verídica e justa, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório 

Financeiro adotadas pela União Europeia, e com os requisitos legais e 

regulamentares em vigor na Bélgica, para as quais é necessário o 

controlo interno do Conselho de Administração para permitir que a 

elaboração das demonstrações financeiras consolidadas não tenham 

imprecisões significativas, devido a fraudes ou erros. 

▪ elaborar conclusões sobre a adequação da utilização pelo 

Conselho de Administração do princípio da continuidade 

contabilísticas e, com base nas provas de auditoria obtidas, para 

averiguar se existe uma incerteza material relacionada com 

eventos ou condições que possam causar dúvidas significativas 

sobre a capacidade de o Grupo continuar em funcionamento. Se 

concluirmos que existe uma incerteza material, é-nos exigido que 

chamemos a atenção no relatório do nosso revisor oficial de contas 

para as divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras 

consolidadas ou, se tais divulgações forem inadequadas, que 

modifiquemos o nosso parecer. As nossas conclusões são 

baseadas nas provas de auditoria obtidas até à data do relatório do 

nosso revisor oficial de contas. Contudo, os eventos ou condições 

futuras podem fazer com que o Grupo cesse o seu funcionamento; 

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, o Conselho 

de Administração é responsável por avaliar a capacidade de 

continuidade do Grupo, divulgando, se for o caso, assuntos relacionados 

com o funcionamento da empresa e utilizando o princípio da 

continuidade contabilísticas, a menos que o Conselho de Administração 

pretenda liquidar o Grupo ou cessar as operações, ou não tenha outra 

alternativa realista senão fazê-lo. 
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▪ avaliar a apresentação, estrutura e conteúdo gerais das 

demonstrações financeiras consolidadas, incluindo as divulgações, e 

se as demonstrações financeiras consolidadas representam as 

transações e eventos subjacentes de forma a obter uma 

apresentação justa; 

Standards on Auditing) em vigor na Bélgica, a nossa responsabilidade 

consiste em verificar, em todos os aspetos materialmente relevantes, o 

relatório dos Administradores sobre as demonstrações financeiras 

consolidadas e apresentar um relatório sobre estas questões. 

Aspetos relacionados com o relatório dos administradores sobre as 

demonstrações financeiras consolidadas 

Na nossa opinião, após a realização de procedimentos específicos em 

relação ao relatório dos Administradores sobre as demonstrações 

financeiras consolidadas, este relatório de Administradores é coerente com 

as demonstrações financeiras consolidadas do exercício sob auditoria, 

sendo elaborado de acordo com o artigo 3:32 do Código das Sociedades e 

Associações. 

▪ obter provas de auditoria suficientes e adequadas relativamente às 

informações financeiras das entidades ou atividades comerciais dentro 

do Grupo para expressar um parecer sobre as demonstrações 

financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 

supervisão e desempenho da auditoria do grupo. Somos unicamente 

responsáveis pelo nosso parecer de auditoria. 

No contexto da nossa auditoria às demonstrações financeiras consolidadas, 

somos também responsáveis por considerar, nomeadamente com base no 

conhecimento adquirido devido à auditoria, se o relatório dos 

Administradores está materialmente incorreto ou se contém informação 

inadequadamente divulgada ou de outra forma enganosa. À luz dos 

procedimentos que realizámos, não há imprecisões significativas relevantes 

que sejamos obrigados a declarar. 

Comunicamos com a Comissão de Auditoria sobre, entre outros assuntos, o 

âmbito planeado e timing da auditoria e significativas descobertas de 

auditoria, incluindo quaisquer deficiências significativas no controlo interno 

que identificamos durante a nossa auditoria. 

Igualmente, fornecemos ao Conselho de Auditoria uma declaração que 

indica que cumprimos com os requisitos éticos relevantes em relação à 

independência, e que devemos comunicar-lhe todas as relações e outras 

questões que possam razoavelmente ser considerados na nossa 

independência e, onde aplicável, proteções relacionadas. 

As informações não financeiras exigidas pelo n.º 2 do artigo 3:32 do Código 

das Sociedades e Associações foram incluídas no relatório dos 

Administradores sobre as demonstrações financeiras consolidadas. A 

Companhia elaborou estas informações não financeiras com base nos 

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” das Nações Unidas. No 

entanto, de acordo com o ponto 1, n.º 5 do artigo 3:80 do Código das 

Sociedades e Associações, não expressamos um parecer sobre se as 

informações não financeiras foram elaboradas de acordo com o referido 

enquadramento conforme divulgado no relatório de Administradores nas 

demonstrações financeiras consolidadas. 

Das questões comunicadas ao Conselho de Auditoria, determinamos as 

questões mais relevantes na auditoria às demonstrações financeiras 

consolidadas do período atual e que são, como tal, as questões 

fundamentais de auditoria. Descrevemos estas questões no nosso relatório 

do revisor oficial de contas, salvo se a lei ou o regulamento impedir a 

divulgação pública sobre o assunto. 

Declarações relativas à independência 

Outros requisitos legais e regulamentares 

 
Responsabilidades do Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é responsável pela elaboração e conteúdo do 

relatório e contas anual com base nas demonstrações financeiras 

consolidadas da direção. 

▪ A nossa empresa de auditoria registada e a nossa rede não presta 

serviços incompatíveis com a auditoria oficial às demonstrações 

financeiras consolidadas, tendo a primeira permanecido independente 

do Grupo durante o nosso mandato; 

Os honorários por serviços adicionais que sejam compatíveis com a 

auditoria oficial das demonstrações financeiras consolidadas referidas 

no artigo 3:65 do Código das Sociedades e Associações Comerciais 

são corretamente divulgados e discriminados nas notas às 

demonstrações financeiras consolidadas. 

▪ 

Responsabilidades do revisor oficial de contas 

No contexto do nosso compromisso e de acordo com as normas belgas 

complementares às Normas Internacionais de Auditoria (ISA - International 
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Outros relatórios 

Este relatório é coerente com o relatório adicional para o Conselho de 

Auditoria referido no artigo 79.º da Lei de 13 de março de 2016 sobre o 

estatuto legal e supervisão de agências de seguro ou de resseguro, o 

qual faz referência ao artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014. 

Formato eletrónico normalizado europeu para relato de informações 
financeiras (ESEF - European Single Electronic Format) 

De acordo com o projeto-tipo relativo à verificação da conformidade das 

demonstrações financeiras com o Formato eletrónico normalizado 

europeu para relato de informações financeiras (doravante “ESEF”), 

também verificámos a conformidade do formato ESEF com as normas 

técnicas regulamentares estabelecidas pelo Regulamento Delegado 

europeu n.º 2019/815, de 17 de dezembro de 2018 (doravante: 

“Regulamento Delegado”). 

Diegem, 29 de março de 2022 

De acordo com os requisitos do ESEF, o Conselho de Administração é 

responsável pela elaboração das demonstrações financeiras 

consolidadas sob a forma de um ficheiro eletrónico no formato ESEF 

(doravante “demonstrações financeiras consolidadas”), incluídas no 

Relatório e Contas. 

O revisor oficial de contas 

PwC Reviseurs d'Entreprises SRL / PwC Bedrijfsrevisoren BV 

Representado por: 

A nossa responsabilidade consiste em obter provas adequadas 

suficientes para concluir que o formato e a linguagem de marcação 

das demonstrações financeiras consolidadas digitais cumprem, em 

todos os aspetos relevantes, os requisitos do ESEF nos termos do 

Regulamento Delegado. 

Roland Jeanquart 

Réviseur d’Entreprises / 

Bedrijfsrevisor 

Kurt Cappoen 

Réviseur d’Entreprises / 

Bedrijfsrevisor Com base no trabalho que realizámos, acreditamos que o formato e a 

marcação de informações nas demonstrações financeiras 

consolidadas digitais incluídas no Relatório e Contas da Ageas de 31 

de dezembro de 2021 cumprem, em todos os aspetos relevantes, os 

requisitos do ESEF nos termos do Regulamento Delegado. 
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Informações gerais 

estão disponíveis na sede e são igualmente apresentadas no Banco 

Nacional da Bélgica. São enviados todos os anos aos Acionistas 

registados e a outros a pedido. 

1.  Nota introdutória 

A maior parte das “informações gerais” está incluída no Relatório do 

Conselho de Administração da Ageas. Esta secção das informações 

gerais contém apenas informações sobre a Ageas SA/NV que não 

foram facultadas em qualquer outro local. 5.  Montantes 

Todos os montantes nas divulgações adicionais são expressos em 

milhões de euros, salvo indicação em contrário. 
2.  Identificação 

A companhia é uma Sociedade anónima com a denominação social 

Ageas SA/NV. A sua sede social encontra-se em Rue du Marquis 1, 

1000 Brussels. A companhia está inscrita no registo comercial de 

Bruxelas sob o n.º 0451 406 524. 

6.  Parecer de auditoria 

A PwC emitiu um relatório de um auditor não qualificado sobre as 

demonstrações financeiras da companhia Ageas SA/NV. 

3.  Constituição e publicação 

A companhia foi constituída a 6 de novembro de 1993 com a 

denominação Fortis Capital Holding. 

7.  Resseguro 

A Ageas SA/NV possui uma licença de resseguro tanto para as 

atividades Vida e Não Vida. 

4.  Locais onde o público pode verificar os documentos da companhia 

Os Estatutos da Ageas SA/NV podem ser consultados na Conservatória 

do Tribunal Comercial em Bruxelas, na sede da companhia e no website 

da Ageas. 

As operações internas de resseguro (principalmente contratos 

Transferência de Quotas (QS) e Transferência de Perdas de Carteira 

(LPT)) foram estabelecidas com várias companhias do grupo ageas. As 

empresas do Grupo envolvidas são principalmente entidades Não Vida 

de Portugal, a AG Insurance, a Ageas Insurance Limited e a Ageas 

France. 
As decisões sobre a nomeação e demissão dos membros do Conselho de 

Administração das empresas são publicadas, entre outros locais, nos 

anexos da Belgian Law Gazette. Os relatórios financeiros das companhias 

e convocatórias para as Assembleias Gerais são publicados na imprensa 

financeira, jornais e revistas. As demonstrações financeiras da companhia 

Além disso, foram constituídas algumas operações de Resseguro com 

as companhias de Joint Venture da Ageas SA/NV, embora estas sejam 

bastante limitadas. 
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Divulgação de rubricas na demonstração da posição financeira 
e na demonstração de resultados e requisitos regulamentares 

1.1 
Resultados estatutários da Ageas SA/NV ao abrigo dos 
Princípios Contabilísticos Belgas 

Outros investimentos (987 milhões de euros) 

Estes contemplam uma carteira de ações (59 milhões de euros), títulos 

de rendimento fixo (658 milhões de euros) e depósitos em instituições 

de crédito (270 milhões de euros). 

A Ageas SA/NV declarou, para o exercício de 2021, um resultado 
líquido de 505 milhões de euros (2020: 672 milhões de euros) e um 
Capital Próprio de 5 570 milhões de euros (2020: 5 687 milhões de 
euros). 

Depósitos em empresas cedentes (852 milhões de euros) 

Esta secção contempla os depósitos recebidos relacionados com 

contratos de resseguro prestes a celebrar com um acordo de fundos 

retidos. 
1.2 
Notas ao balanço e à 
demonstração de resultados 

1.2.1 Ativos 

1.2.1.3 Parte da resseguradora nas provisões técnicas 

(2021: 59 milhões de euros; 2020: 52 milhões de euros) 

1.2.1.4 Devedores 

(2021: 507 milhões de euros; 2020: 720 milhões de euros) 

Os valores a receber incluem 114 milhões de euros relacionados 

com a Fundação ForSettlement. 1.2.1.1 Ativos intangíveis 

(2021: 12 milhões de euros; 2020: 13 milhões de euros) 

1.2.1.5 Outros ativos 

(2021: 337 milhões de euros; 2020: 319 milhões de euros) 1.2.1.2 Investimentos 

(2021: 9 199 milhões de euros; 2020: 9 032 milhões de euros) 

Ações próprias 

(2021: 197 milhões de euros; 2020: 272 milhões de euros) 

Esta secção contempla ações próprias adquiridas através de 

programas de recompra de ações, a compra de ações próprias de 

afiliadas e ações próprias adquiridas para cobrir os planos de ações 

restritas para alguns colaboradores e administradores da companhia. 

Investimentos em participações de capital (7 359 milhões de euros) 

Os investimentos na Ageas Insurance International (6 436 milhões de 

euros) e na Royal Park Investments (0,03 milhões de euros) 

apresentaram uma ligeira diminuição comparativamente a 31 de 

dezembro de 2020 (ligeira diminuição devido a uma maior redução de 

capital na Royal Park Investments). 

As notas, obrigações e valores a receber consistem em empréstimos 

concedidos a afiliadas (923 milhões de euros) e participações financeiras 

(6 436 milhões de euros). O grande movimento comparativamente ao 

ano transato resulta de novos empréstimos (40 milhões de euros 

– Interparking e 65 milhões de euros – Maybank Ageas Holding 

Berhad) e do reembolso de empréstimos à Ageas Insurance 

International (176 milhões de euros) e à Ageas UK (9 milhões de 

euros: ou seja, 20 milhões de euros – parcialmente compensados pela 

reavaliação cambial da libra esterlina (GBP) no valor de 11 milhões de 

euros). 

1.2.1.6 Acréscimos e diferimentos - ativo 

(2021: 28 milhões de euros; 2020: 26 milhões de euros) 

O acréscimo de proveitos está relacionado sobretudo com juros a 

receber sobre empréstimos interempresariais. 
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1.2.2.4 Provisões 

(2021: 635 milhões de euros; 2020: 666 milhões de euros) 

A diminuição das provisões é explicada principalmente pela redução (132 

milhões de euros) da provisão para a liquidação principalmente após o 

pagamento a Acionistas elegíveis em 2020 e o aumento da provisão de 

RPN(I) (101 milhões de euros). Ver nota 25 “Provisões” das 

Demonstrações Financeiras Consolidadas para mais detalhes. 

1.2.2 Passivo 

1.2.2.1 Capital próprio 

(2021: 5 570 milhões de euros; 2020: 5 687 milhões de euros) 

Capital subscrito 

(2021: 1 502 milhões de euros; 2020: 1 502 milhões de euros) 

1.2.2.5 Credores 

(2021: 591 milhões de euros; 2020: 654 milhões de euros) 

A diminuição dos montantes a pagar é principalmente explicada pela 

liquidação de um empréstimo comercial (107 milhões de euros), 

parcialmente compensada por um aumento das contas a pagar 

relacionadas com a atividade de resseguro. (44 milhões de euros). 

Reserva para prémios de emissão 

(2021: 2 051 milhões de euros; 2020: 2 051 milhões de euros) 

Reserva legal 

(2021: 125 milhões de euros; 2020: 100 milhões de euros) 

5 por cento do lucro disponível para aplicação foi alocado à reserva 

legal. 
1.2.2.6 Acréscimos e custos diferidos 

(2021: 37 milhões de euros; 2020: 36 milhões de euros) 

Os custos diferidos referem-se principalmente a juros a receber sobre os 

passivos subordinados. 

Reservas indisponíveis para distribuição 

(2021: 219 milhões de euros; 2020: 294 milhões de euros) 

As reservas indisponíveis para distribuição estão relacionadas com as 

ações próprias detidas pela Ageas e pelas afiliadas. 

1.2.3 Demonstração de resultados 

Reservas disponíveis para distribuição 

(2021: 813 milhões de euros; 2020: 865 milhões de euros) 

A diminuição das reservas disponíveis para distribuição reflete 

sobretudo a transferência para as reservas indisponíveis para 

distribuição relativas à recompra de ações próprias (56 milhões de 

euros). 

1.2.3.1 Saldo da conta técnica Não Vida 

(2021: 84 milhões de euros; 2020: 54 milhões de euros) 

Este resultado compreende principalmente o resultado de Contratos de 

Resseguro de Transferência de Quotas Não Vida e Transferência de 

Perdas de Carteira. O aumento está principalmente relacionado com um 

aumento dos prémios recebidos, parcialmente compensado por um 

pequeno aumento do rácio de sinistralidade em 2021. 

Resultados transitados 

(2021: 860 milhões de euros; 2020: 875 milhões de euros) 

O exercício de 2021 encerrou com um lucro de 505 milhões de euros. 

Após a aplicação dos lucros nas reservas legais (25 milhões de euros) e 

do dividendo proposto (495 milhões de euros, ou seja, 2,75 euros por 

ação), o resultado a transitar ascende a 860 milhões de euros. 

1.2.3.2 Saldo da conta técnica Vida 

(2021: 2 milhões de euros; 2020: 1 milhões de euros) 

1.2.3.3 Conta não técnica: Proveitos financeiros 

(2021: 657 milhões de euros; 2020: 811 milhões de euros) 

Os proveitos financeiros incluem principalmente os dividendos 

recebidos da Ageas Insurance International (612 milhões de euros) e os 

juros sobre empréstimos a filiais (43 milhões de euros). 

1.2.2.2 Passivos subordinados 

(2021: 1 745 milhões de euros; 2020: 1 745 milhões de euros) 

Não se verificaram alterações em 2021 para reportar. 

Anteriormente, foram emitidos três passivos subordinados: 1.2.3.4 Conta não técnica: Custos financeiros 

(2021: 84 milhões de euros; 2020: 75 milhões de euros) 

Estes encargos contemplar os juros sobre passivos subordinados (55 

milhões de euros). 

▪ A 10 de abril de 2019, a Ageas SA/NV emitiu os seus títulos de 

dívida inaugurais sob a forma de Notas Subordinadas de Taxa Fixa 

a Variável no valor de 500 milhões de euros e vencimento em 2049. 

A 10 de dezembro de 2019, a Ageas SA/NV emitiu títulos 

subordinados de dívida por um montante total de capital em dívida 

de 750 milhões de euros, sob a forma de Notas Subordinadas de 

Nível 1 Restritas de Depreciação Temporária e Resgatáveis de 

Taxa Fixa. 

A 17 de novembro de 2020, a Ageas SA/NV emitiu títulos de 

dívida subordinados sob a forma de Notas Subordinadas de 

Taxa Fixa a Variável no valor de 500 milhões de euros e 

vencimento em 2051. 

▪ 

1.2.3.5 Outros proveitos 

(2021: 39 milhões de euros; 2020: 52 milhões de euros) 

A diminuição de outros proveitos relaciona-se com o acerto da provisão 

ForSettlement (13 milhões de euros). 

▪ 

1.2.3.6 Outros custos 

(2021: 193 milhões de euros; 2020: 172 milhões de euros) 

1.2.2.3 Provisões técnicas 

(2021: 1 563 milhões de euros; 2020: 1 373 milhões de euros) 

As reservas para prémios não adquiridos (332 milhões de euros) e para 

sinistros (1 196 milhões de euros) dizem respeito a programas de 

resseguro intragrupo prestes a implementar. 

Os componentes dos custos são os seguintes: 

Serviços e bens diversos....................... 53 milhões de euros 

Despesas com pessoal.......................... 30 milhões de euros 

Outros custos operacionais ................... 7 milhões de euros 

Montante de liquidação RPN(I).............. 101 milhões de euros 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Foi criada uma reserva de equalização (34 milhões de euros). 
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1.3 
Requisitos regulamentares (art.º 3:6 e 3:32 do Código 
das Sociedades Comerciais belga) 

1.3.5 Outras informações que, de acordo com o Código das 

Sociedades Comerciais Belga, deverão ser incluídas no 

Relatório e Contas 

Quitação de administradores e auditor externo 

Conforme prescrito por lei e pelos estatutos da companhia, solicitamos 

à Assembleia Geral de Acionistas que conceda ao Conselho de 

Administração da companhia e ao Auditor a dispensa relativamente à 

execução do seu mandato. 

Conflitos de Interesse 

Devido a conflitos de interesses e conforme exigido pelo artigo 7:96 do 

Código das Sociedades Comerciais, o extrato das atas das reuniões 

relevantes do Conselho de Administração foi incluído no atual Relatório 

do Conselho de Administração. 

Aumento de capital e emissão de warrants 

Em 2021, não foi realizado qualquer aumento de capital ou emissão de 
warrants. 

1.3.1 Informações sobre as circunstâncias que poderão influenciar 

profundamente o desenvolvimento da companhia 

Ver nota “Declarações prospetivas a tratar com cautela”. Tarefas não auditadas efetuadas pelo revisor oficial de contas 

Em 2021, o auditor externo efetuou uma tarefa adicional. 

1.3.2 Informações sobre investigação e desenvolvimento 

A companhia não efetuou atividades de investigação e desenvolvimento. Utilização de instrumentos financeiros 

Ver nota 4 “Gestão de Riscos” das Demonstrações Financeiras 

Consolidadas. 1.3.3 Sucursais 

Não aplicável. 

Declaração de Corporate Governance 

Consulte o Relatório do Conselho de Administração, parte 5, 

“Declaração de Corporate Governance” no Relatório e Contas. 

1.3.4 Eventos após a data da demonstração da posição financeira 

Não se verificaram eventos relevantes após a data das demonstrações 

financeiras que exigissem o acerto ou montantes reconhecidos ou 

divulgados nas Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2021. Relatório de remunerações 

Consulte o Relatório do Conselho de Administração, parte 5.7 

“Relatório da Comissão de Remunerações” no Relatório e Contas. 
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10 EUR 

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS ANUAIS EM 
EUROS 

NOME  ............................................................................................................................. ............................  : 

Denominação social.....................................................................................................................................  : 
Endereço  ....................................................................................................................................................  : 

Código postal .......................................................................................... .....................................................  : 

Conselho ....................................................................................................................................................    : 

Conservatória do Registo Comercial ( Repartição do tribunal do comércio de ................................ : 

Website .................................................................................................................................... ……………. : 

NIPC …………………................................................................................................................................... : 

Data  ...........................................................................................................................................................   : 

AGEAS 

NV 

Markiesstraat 1 – Box 7 

1000 

Bruxelas 

Bruxelas, nederlandstalige 

www.ageas.com 

451.406.524 

2020-07-03 da apresentação da escritura de parceria OU do 

documento mais recente indicando a data de publicação da 

escritura de parceria e do ato de alteração dos estatutos 

sociais 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS aprovadas pela Assembleia Geral de .............................. :  

relativas ao exercício que abrange o período de ....................................................................................... : 

período anterior  .......................................................................................................... ............................... : 

18-05-2022 

01-01-2021 a 31-12-2021 

01-01-2020 a 31-12-2020 

Os montantes do exercício anterior são idênticos aos anteriormente publicados ..................................... : sim / não 
** 

LISTA COMPLETADA COM nome próprio e apelido, profissão, endereço de residência (morada, número, código postal, município)  

e cargo dos ADMINISTRADORES, DIRETORES e AUDITORES na empresa 

Bart De Smet, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Presidente do Conselho de Administração, mandato de 22/10/2020 a 19/05/2021 e de 19/05/2021 a 21/05/2025 

Hans De Cuyper, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 22/10/2020 a 15/05/2024 

Antonio Cano, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 20/05/2020 a 15/05/2024 

Guy de Selliers de Moranville, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Vice-presidente do Conselho de Administração, mandato de 15/05/2019 a 17/05/2023 

Kathleen Vandeweyer, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administradora, mandato de 17/05/2017 a 19/05/2021 e de 19/05/2021 a 21/05/2025 

Lionel Perl, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 15/05/2019 a 19/05/2021 

Jane Murphy, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administradora, mandato de 20/05/2020 a 15/05/2024 

Filip Coremans, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 15/05/2019 a 17/05/2023 

Christophe Boizard, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 15/05/2019 a 17/05/2023 

(A página C1.a continua, se aplicável) 

Os documentos seguintes estão apensos às presentes demonstrações financeiras anuais:  -o relatório do revisor oficial de contas** 

-o relatório de gestão** 

Número total de páginas depositadas: .................................................................................................................... : 

Número de páginas do formulário padrão que não foram depositadas por não serem úteis .................................. :  

Assinatura Assinatura 

(nome e função) 

Bart De Smet - Presidente do Conselho 
de Administração 

(nome e função) 

Hans De Cuyper - CEO 

* 

** 

Demonstração opcional. 

Apagar o que não interessa. 
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10 EUR 

LISTA COMPLETADA COM nome próprio e apelido, profissão, endereço de residência (morada, número, código postal, município)  

e cargo dos ADMINISTRADORES, DIRETORES e AUDITORES na empresa 

Richard Jackson, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 20/05/2020 a 15/05/2024 

Yvonne Lang Ketterer, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administradora, mandato de 20/05/2020 a 15/05/2024 

Lucrezia Reichlin, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administradora, mandato de 20/05/2020 a 15/05/2024 

Sonali Chandmal, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administradora, mandato de 16/05/2018 a 18/05/2022 

Emmanuel Van Grimbergen, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 15/05/2019 a 17/05/2023 

Jan Zegering Hadders, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 15/05/2019 a 19/05/2021 

Jean-Michel Chatagny, Markiesstraat 1 bus 7, 1000 Brussels, Bélgica, Administrador, mandato de 19/05/2021 a 21/05/2025 

PwC Reviseurs d'Entreprises srl / Bedrijfsrevisoren bv, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, Bélgica 

Revisor Oficial de Contas, representado pelo Sr. Kurt Cappoen (sócio n.º A01969) e Roland Jeanquart (sócio n.º A01313) 

Mandato de 16/05/2018 a 19/05/2021 e de 19/05/2021 a 15/05/2024 
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O Conselho de Administração declara que a tarefa de auditoria e de acerto não foi confiada a uma pessoa que não tenha sido autorizada por lei nos termos do artigo 1.º. 34.º e 37.º da 

lei de 22 de abril de 1999 sobre as profissões de auditoria e fiscalidade. 

As demonstrações financeiras anuais foram auditadas ou alvo de acerto por um contabilista ou auditor externo que não seja um revisor oficial de contas? SIM / NÃO (1). 

Se SIM, por favor indique: nome próprio e apelido, profissão, endereço de residência de cada contabilista ou auditor externo, o número de sócio do Instituto profissional ad hoc e a 

natureza deste compromisso: 

A. 

B. 

C. 

D. 

Contabilidade da empresa (2); 

Elaboração das demonstrações financeiras anuais (2); 

Auditoria das demonstrações financeiras anuais; 

Acerto das demonstrações financeiras anuais. 

Se a tarefa referida no ponto A (Contabilidade da empresa) ou B (Elaboração das demonstrações financeiras anuais) for efetuada por contabilistas certificados ou consultores fiscais/técnicos 
oficiais de contas certificados, serão fornecidas informações sobre: nomes próprios e apelidos, 

(1) 

(2) 

Apagar o que não interessa. 

Demonstração opcional. 
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Nome próprio e apelido, profissão e morada de residência Número de sócio 
Natureza do compromisso 

(A, B, C e/ou D) 
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Anexo ao Real Decreto sobre as demonstrações financeiras anuais de companhias de seguros 

Capítulo I. Estrutura das demonstrações financeiras anuais 

Secção I. Balanço a 31/12/2021 (em euros) 
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Ativos             

  

Passivo 

 
A. - - 

 

B. Ativos intangíveis (demonstração 1) 21 11 695 245 

I. Despesas de formação 211 11 603 033 

II. Ativos intangíveis 212 92 212 

1. Goodwill 212.1 

2. Outros ativos intangíveis 212.2 92 212 

3. Adiantamentos pagos 212.3 

 

C. Investimentos (demonstrações 1, 2 e 3) 22 9 198 833 400 

I. Terrenos e edifícios (demonstração 1) 221 

1. Edifícios utilizados pela companhia 

como parte do seu próprio negócio 221.1 

2. Outros 221.2 

II. Investimentos em empresas afiliadas e 

participações financeiras (demonstrações 1, 2 e 18) 222 7 359 411 181 

- Empresas afiliadas 222,1 7 293 892 953 

1. Participações financeiras 222,11 6 436 159 584 

2. Notas, obrigações e valores a receber 222.12 857 733 369 

- Empresas ligadas por meio 

de uma participação financeira 222.2 65 518 228 

3. Participações financeiras 222,21 29 927 

4. Notas, obrigações e valores a receber 222.22 65 488 301 

III. Outros investimentos financeiros 223 987 214 268 

1. Capital, ações e outros 

títulos de rendimento variável (demonstração 1) 223.1 58 726 861 

2. Títulos de dívida e outros 

títulos de receita variável (demonstração 1) 223.2 658 480 395 

3. Ações em conjuntos de investimento 

 223.3 

4. Empréstimos e hipotecas 223.4 

5. Outros empréstimos 223.5 

6. Depósitos junto de outras instituições de crédito 223.6 270 007 011 

7. Outros 223,7 

IV. Depósitos em entidades cedentes 224 852 207 952 

 

D. Investimentos relacionados com 

operações vinculadas a um 

fundo de investimento de 

atividades Vida nos quais o risco 

de investimento não é suportado 

pela companhia 

  

p. ex., produtos unit-linked 23 

 

 

 

 

 
12 728 534 

12 448 772 

279 762 

 
 

279 762 

 
 

 
9 031 607 834 

 
 
 
 
 
 

 
7 264 121 749 

7 262 381 935 

6 436 159 584 

826 222 351 

 

1 739 814 

1 739 814 

 
 

986 216 420 

 
 

54 077 627 

 
 

582 131 782 

 
 
 
 
 

350 007 011 

 

781 269 664 

 

  
A. Capital Próprio (demonstração 5) 11 5 570 129 147 

I. Capital subscrito 

fundo equivalente, 

líquido de capital não mobilizado 111 1 502 364 273 

1.  Capital subscrito 111.1 1 502 364 273 

2. Capital não mobilizado (-) 111.2 

II. Reserva para prémios de emissão 112 2 050 976 359 

III. Reserva de reavaliação 113 

IV.  Reservas 114 1 156 654 350 

1. Reserva legal 114.1 125 060 297 

2. Reserva indisponível 114.2 218 514 432 

a) para ações próprias 114.21 218 514 432 

b) outras 114.22 

3. Reserva não tributada 114.3 

4. Reserva disponível 114,4 813 079 621 

V. Resultado transitado 115 860 134 165 

1. Lucros transitados 115.1 860 134 165 

2. Perdas transitadas (-) 115.2 

VI. - - 

 

B. Passivos subordinados 

(demonstrações 7 e 18) 12 1 745 427 640 

 

Bbis.  Fundos para provisões 

futuras 13 

 

C. Provisões técnicas 

(demonstração 7) 14 1 562 792 214 

I. Provisões para 

prémios e riscos correntes não adquiridos 141 332 447 484 

II. Provisão para seguros de Vida 142 

III. Provisões para sinistros 143 1 196 287 848 

IV. Provisão para participações em 

lucros e dividendos 144 

V. Provisão para equalização e 

catástrofes 145 34 056 882 

VI. Outras provisões técnicas 146 

 

D. Provisões técnicas 

relacionadas com operações 

vinculadas a um fundo de 

investimento de atividades Vida 

nas quais o risco de 

investimento não é suportado 

pela companhia 

p. ex., produtos unit-linked 

(demonstração 7) 15 

 
5 687 437 539 

 
 

 
1 502 364 273 

1 502 364 273 

 

2 050 976 359 

 
 

1 258 977 709 

99 801 708 

294 312 045 

294 312 045 

 
 

 
864 863 957 

875 119 198 

875 119 198 

 
 
 
 
 

1 744 860 670 

 
 
 
 
 
 

 
1 372 683 963 

 
 

316 933 343 

 
 

1 021 355 376 

 
 
 

 
34 395 244 

 

Códigos           
Período 
corrente 

Período 
anterior Códigos           

Período 
corrente 

Período 
anterior 
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Ativo 

  

Passivo 

 

Dbis. Quota de provisões técnicas 

das resseguradoras 24 58 573 396 

I. Provisões para 

prémios e riscos correntes não adquiridos 241 1 602 252 

II. Provisão para seguros de Vida 242 

III. Provisão para sinistros pendentes 243 56 971 143 

IV. Provisão para participação nos lucros 

e retrocessões 244 

V. Outras provisões técnicas 245 

VI. Provisões relacionadas com 

operações vinculadas a um 

fundo de investimento 

do segmento Vida quando o risco de 

investimento não é 

suportado pela companhia 246 

 

E. Contas a receber (demonstrações 18 e 19) 41 506 633 785 

I. Valores a receber de 

operações de seguro direto 411 

1. Tomadores de seguros 411.1 

2. Intermediários de seguros 411.2 

3. Outros 411.3 

II. Valores a receber de 412 

operações de resseguro 81 891 610 

III. Outras contas a receber 413 424 742 175 

IV. Capital subscrito mobilizado mas não realizado 414 

 

F. Outros ativos 25 336 958 055 

I. Ativos tangíveis 251 820 089 

II. Ativos líquidos 252 139 098 212 

III. Ações próprias 253 197 027 252 

IV. Outros 254 12 503 
 

G. Encargos a receber e rendimentos 

diferidos (demonstração 4) 431/433 27 782 795 

I. Juros e rendas a receber 431 22 985 496 

II. Custos de aquisição transitados 432 

1. Operações de seguros Não Vida 432.1 

2. Operações de seguros Vida 432.2 

III. Outros encargos a receber e rendimentos diferidos 433 4 797 299 

 

 

 
 

52 013 297 

 
 

842 415 

 
 

51 170 882 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
719 940 883 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 164 021 

704 776 862 

 
 

 
319 036 790 

782 370 

45 596 762 

272 645 156 

12 503 

 
 
 

25 736 445 

21 686 623 

 
 
 

 
4 049 822 

 

 

E. Provisões para outros riscos 

e encargos 16 634 775 225 

I. Provisões para pensões e 

obrigações semelhantes 161 

II. Provisões para impostos 162 

III. Outras provisões (demonstração 6) 163 634 775 225 

 

F. Depósitos recebidos de 

resseguradoras 17 

 
 
 
 
 
 
 

G. Contas a pagar (demonstrações 7 e 18) 42 590 710 245 

I. Contas a pagar de 

operações de seguro direto 421 

II. Contas a pagar de resseguro 422 

III. Títulos não subordinados 423 64 577 872 

1. Títulos convertíveis 423.1 

2. Títulos não convertíveis 423.2 

IV. Valores a pagar a 

instituições de crédito 424 

V. Outros valores a pagar 425 526 132 373 

1. Passivos de impostos, salários e sociais 425.1 6 116 446 

a) Impostos 425.11 

b) Remuneração 25 621 

encargos sociais 425.12 6 090 826 

2. Outros 425.2 520 015 926 

 

H. Encargos a receber e rendimentos 

diferidos (demonstração 8) 434/436 36 642 202 

 

 

 
 

666 042 856 

 
 
 

 
666 042 856 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
654 072 485 

 
 
 

 
20 324 418 

 
 
 
 
 

633 748 067 

5 878 515 

 

25 621 

5 852 895 

627 869 552 

 
 

 
35 966 269 

 

TOTAL 21/43 10 140 476 675 10 161 063 783 TOTAL 11/43 10 140 476 675 10 161 063 783 

Códigos           Códigos           
Período 
corrente 

Período 
corrente 

Período 
anterior 

Período 
anterior 
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1. Prémios adquiridos, líquidos de resseguro 710 1 414 323 152 

a) Prémios adquiridos brutos (demonstração 10) 710.1 1 512 236 974 

b) Prémios de resseguro cedidos (-) 710.2 (83 159 518) 

c) Variação nas provisões brutas para prémios não adquiridos e na 

provisão para riscos não expirados, montante bruto 710.3 (15 514 141) 

d) Variação nas provisões para prémios não adquiridos e riscos não expirados, 

quota das resseguradoras 710.4 759 837 

 
2. Rendimentos de investimentos alocados, transferidos da conta não técnica 

(rubrica 6) 711 

 
2bis. Rendimentos de investimentos 712 28 534 930 

a) Rendimentos de investimentos em empresas afiliadas ou em 712.1 

empresas com uma participação financeira 

aa)  Empresas afiliadas 712.11 

1.º Participações 712.111 

2.º Notas, obrigações e valores a receber 712.112 

bb)  Empresas vinculadas por meio de uma participação financeira 712.12 

1.º Participações 712.121 

2.º Notas, obrigações e valores a receber 712.122 

b) Receitas provenientes de outros investimentos 712.2 28 534 930 

aa) Rendimentos de terrenos e edifícios 712.21 

bb)  Receitas provenientes de outros investimentos 712.22 28 534 930 

c) Estornos de acertos de valorização em investimentos 712.3 

d) Ganhos na realização de investimentos 712.4 

 
3. Outras receitas técnicas, líquidos de resseguro 714 (1) 

 
4. Participações de sinistros pagas, líquidos de resseguro (-) 610 (856 284 152) 

a) Participações de sinistros pagas, líquidas de resseguro 610.1 692 563 504 

aa)  montantes brutos (demonstração 10) 610.11 724 373 437 

bb)  quota das resseguradoras (-) 610.12 (31 809 933) 

b) Variação na provisão para sinistros, 

valor bruto de resseguros (aumento +, diminuição -) 610.2 163 720 648 

aa) Variação na provisão para sinistros, montante bruto 

(demonstração 10) (aumento +, diminuição -) 610.21 169 520 909 

bb) Variação na provisão para sinistros, parte das resseguradoras 

(aumento -, diminuição +) 610.22 (5 800 261) 

 
1 343 303 325 

1 406 998 161 

(55 588 030) 

 
(8 949 221) 

 
842 415 

 
 
 
 
 

20 774 887 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 774 887 

 
20 774 887 

 
 
 

1 757 781 

 
(771 299 681) 

645 071 639 

651 310 261 

(6 238 622) 

 
126 228 042 

 
154 721 732 

 
(28 493 690) 
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5. Variação de outras disposições técnicas, 

líquida de resseguro (aumento -, diminuição +) 611 

6. Participação nos lucros e retrocessões, líquida de resseguros (-) 612 

 
7. Despesas líquidas operacionais (-) 613 (548 049 307) 

a) Custos de aquisição 613.1 552 668 944 

b) Variação no montante de custos de aquisição transitados 

escriturados em ativos (aumento -, diminuição +) 613.2 

c) Despesas de gestão 613,3 2 596 568 

d) Comissões de resseguro e participação nos lucros (-) 613.4 (7 216 204) 

 
7bis. Despesas de investimento (-) 614 (7 169 126) 

a) Despesas com a gestão de investimentos 614.1 7 169 126 

b) Ajustes de valorização em investimentos 614.2 

c) Custos com alienações 614.3 

 
8. Outros custos técnicos, líquidos de resseguro (-) 616 52 276 959 

 
9. Variação em provisões para equalização e catástrofes, 

líquida de resseguro (aumento -, diminuição +) 619 (338 362) 

 
10. Resultado da conta técnica Não Vida 

Proveitos (+) 710 / 619 83 970 817 

Perdas (-) 619 / 710 

 
 

 

 
 

 
 

(516 087 950) 

517 802 122 

 
 

2 687 677 

(4 401 849) 

 
(6 384 102) 

5 742 211 

 
641 891 

 
 
 
 
 

17 773 424 

 
 

54 290 837 
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1. Prémios líquidos de resseguro 720 44 245 200 

a) Prémios adquiridos brutos (demonstração 10) 720.1 44 245 200 

b) Prémios de resseguro cedidos (-) 720.2 

2. Rendimentos de investimentos 722 

a) Rendimentos de investimentos em empresas afiliadas ou em 

empresas através de uma participação financeira 722.1 

aa)  Empresas afiliadas 722.11 

1.º Participações 722.111 

2.º Notas, obrigações e valores a receber 722.112 

bb)  Empresas vinculadas por meio de uma participação financeira 722.12 

1.º Participações 722.121 

2.º Notas, obrigações e valores a receber 722.122 

b) Receitas provenientes de outros investimentos 722.2 

aa) Rendimentos de terrenos e edifícios 722.21 

bb) Receitas provenientes de outros investimentos 722.22 

c) Estornos de acertos de valorização em investimentos 722.3 

d) Ganhos na realização de investimentos 722.4 

3. Acertos de valorização em investimentos da rubrica D. em ativos (rendimentos) 723 

4. Outros rendimentos técnicos, líquidos de resseguro 724 

 
5. Custos de sinistros, líquidos de resseguro (-) 620 (36 428 975) 

a) Montantes líquidos pagos 620.1 31 029 408 

aa)  montantes brutos 620.11 31 029 408 

bb)  quota das resseguradoras (-) 620.12 

b) Variação na provisão para sinistros, líquida de resseguros (aumento +, diminuição -) 620.2 5 399 567 

aa) Variação nas provisões para sinistros, 

valor bruto de resseguros (aumento +, diminuição -) 620.21 5 399 567 

aa) Variação na provisão para sinistros, 

quota das resseguradoras (aumento -, diminuição +) 620.22 

 
14 958 856 

14 958 856 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8 308 269) 

866 965 

866 965 

 
7 441 304 

 
7 441 304 
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6. Variação de outras disposições técnicas, 

líquida de resseguro (aumento -, diminuição +) 621 0 

a) Variação na provisão para seguros de vida, líquida de resseguros (aumento -, diminuição +) 621.1 0 

aa) variação na provisão de seguros de vida, 

bruta de resseguros (aumento -, diminuição +) 621.11 0 

bb) variação na provisão de seguro de vida, 

quota das resseguradoras (aumento +, diminuição -) 621.12 0 

b) Variação de outras disposições técnicas, 

líquida de resseguro (aumento -, diminuição +) 621.2 0 

 
7. Participação nos lucros e retrocessões, líquida de resseguros (-) 622 0 

 
8. Despesas líquidas operacionais (-) 623 (6 094 077) 

a) Custos de aquisição 623.1 5 444 935 

b) Variação no valor dos custos de aquisição transitados escriturados em ativos 

(aumento -, diminuição +) 0 

c) Custos de gestão 623.3 649 142 

d) Comissões de resseguro e participação nos lucros (-) 623.4 0 

 
9. Despesas de investimento (-) 624 0 

a) Despesas com a gestão de investimentos 624.1 0 

b) Ajustes de valorização em investimentos 624.2 0 

c) Custos com alienações 624.3 0 

 
10. Acertos de valorização em investimentos da rubrica D. em ativos (custos) (-) 625 0 

 
11. Outros custos técnicos, líquidos de resseguro (-) 626 0 

 
12. Rendimentos de investimentos alocados, transferidos para a conta não técnica 

(rubrica 4) (-) 627 0 

 
12bis. Variação no fundo para provisões futuras (aumento -, diminuição +) 628 0 

 
13. Resultado da conta técnica Vida 

Proveitos (+) 720 / 628 1 722 148 

Perdas (-) 628 / 720 0 

 

 
0 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(5 277 584) 

5 235 128 

 
0 

42 456 

0 

 
0 

0 

0 

0 

 
0 

 
0 

 
 

0 

 
0 

 
 

1 373 003 

0 
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1. Resultado da conta técnica - seguro Não Vida (rubrica 10) 

Proveitos (+) (710 / 619) 83 970 817 

Perdas (-) (619 / 710) 0 

 
2. Resultado da conta técnica - seguro Vida (rubrica 13) 

Proveitos (+) (720 / 628) 1 722 148 

Perdas (-) (628 / 720) 0 

 
3. Rendimentos de investimentos 730 656 697 569 

a) Rendimentos de investimentos em empresas afiliadas ou em 

empresas através de uma participação financeira 730.1 656 503 830 

b) Receitas provenientes de outros investimentos 730.2 193 739 

aa)  Rendimentos de terrenos e edifícios 730.21 0 

bb)  Receitas provenientes de outros investimentos 730.22 193 739 

c) Estornos de acertos de valorização em investimentos 730.3 0 

d) Ganhos na realização de investimentos 730.4 0 

 
4. Rendimentos de investimentos alocados, transferidos da 731 0 

conta técnica vida (rubrica 12) 

 
5. Despesas de investimento (-) 630 (83 620 891) 

a) Despesas com a gestão de investimentos 630.1 83 620 891 

b) Ajustes de valorização em investimentos 630.2 0 

c) Perdas na realização de investimentos 630.3 0 

 
6. Rendimentos de investimentos alocados, transferidos da 

conta técnica Não Vida (rubrica 2) (-) 631 0 

 
7. Outros rendimentos (demonstração 13) 732 39 221 928 

 
8. Outros encargos (demonstração 13) (-) 632 (192 746 943) 

 
8bis. Resultado corrente antes de impostos 

Proveitos (+) 710 / 632 505 244 628 

Perdas (-) 632 / 710 0 

 
9. - - 0 

 
10. - - 0 

 

 
54 290 837 

0 

 
 

1 373 003 

0 

 
810 922 368 

 
804 898 016 

236 700 

0 

236 700 

0 

5 787 653 

 
0 

 
 

(75 374 004) 

75 374 004 

0 

0 

 
 

0 

 
52 342 001 

 
(171 749 888) 

 
 

671 804 316 

0 

 
0 

 
0 
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11. Rendimentos extraordinários (demonstração 14) 733 0 

 
12. Despesas extraordinárias (demonstração 14) (-) 633 0 

 
13. Resultado extraordinário 

Proveitos (+) 733 / 633 0 

Perdas (-) 633 / 733 0 

 
14. - - 0 

 
15.  Impostos sobre os rendimentos (-/+) 634 / 734 72 858 

 
15bis. Impostos diferidos (-/+) 635 / 735 0 

 
16. Proveitos/(custos) do exercício 

Proveitos (+) 710 / 635 505 171 770 

Perdas (-) 635 / 710 0 

 
17. a) Levantamentos de reservas não tributadas 736 0 

b) Transferências para reservas não tributadas (-) 636 0 

 
18. Proveitos/(custos) do exercício 

Proveitos (+) 710 / 636 505 171 770 

Perdas (-) 636 / 710 0 

 
0 

 
0 

 
 

0 

0 

 
0 

 
146 856 

 
0 

 
 

671 657 460 

0 

 
0 

0 

 
 

671 657 460 

0 
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A. Lucros a aplicar 710 / 637.1 1 380 290 968 

Perdas a aplicar (-) 637.1 / 710 0 

1. Resultado do exercício disponível para aplicação 710 / 636 505 171 770 

Perdas do exercício disponível para aplicação (-) 636 / 710 0 

2. Lucros transitados do exercício anterior 737.1 875 119 198 

Perdas transitadas do exercício anterior (-) 637.1 0 

 
B. Transferências do Capital Próprio 737.2 / 737.3 0 

1. das reservas de capital e de prémios por ações 737.2 0 

2. de reservas 737.3 0 

 
C. Alocações para capital próprio (-) 637.2 / 637.3 (25 258 589) 

1. às reservas de capital e de prémios por ações 637.2 0 

2. à reserva legal 637.31 25 258 589 

3. a outras reservas 637.32 0 

 
D. Resultado a transportar 

1. Lucros a transitar (-) 637.4 (860 134 165) 

2. Perdas a transitar 737.4 0 

 
E. Participação dos Parceiros nas perdas 737.5 0 

 
F. Lucros a distribuir (-) 637.5 / 637.7 (494 898 214) 

1. Dividendos 637.5 494 898 214 

2. Administradores e diretores 637.6 0 

3. Outros destinatários 637.7 0 

 
1 393 742 555 

0 

671 657 460 

0 

722 085 095 

0 

 
435 621 265 

0 

435 621 265 

 
(33 582 873) 

0 

33 582 873 

0 

 
 

(875 119 198) 

0 

 
0 

 
(920 661 749) 

920 661 749 

0 

0 
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Rubricas do ativo 

associadas 

Rubricas do ativo 

associadas 

Rubricas do ativo 

associadas 

B. 

Ativos 
intangíveis 

C.I. 

Terrenos 
e imóveis 

C.II.1. C.II.2. C.II.3. 

Participações em 

entidades com as 

quais haja um 

vínculo de 
participação 

C.II.4. 

Notas, títulos e 

valores a receber 

em entidades 

com as quais haja 

um vínculo de 

participação 

C.III.1. 

Capital, ações 

e outros 

títulos de 

rendimento 

variável 

títulos 

C.III.2. 

Títulos de dívida 

e outros 

títulos de 

rendimento 

fixo 

Nomes Códigos Notas, títulos e Participação em 
empresas 
afiliadas 

 

valores a receber 
em empresas 

afiliadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a) VALORES DE AQUISIÇÃO 

Durante o exercício anterior 

Variações durante o exercício: 

- Aquiridas 

- Custos suportados de novas start-ups 

- Alienações e 

levantamentos 

- Transferências para outra categoria 

- Outras alterações 

Durante o exercício 

08.01.01 15 341 933 

(133 987) 

445 085 

0 

0 

0 

0 

0 

6 436 159 584 

0 

0 

0 

826 222 351 

31 511 018 

31 511 018 

0 

1 739 814 

(1 709 887) 

0 

0 

0 

65 488 301 

65 488 301 

0 

54 077 627 

4 649 234 

4 649 234 

0 

582 131 782 

76 348 613 

95 000 292 

0 

8.01.021 

8.01.022 

(-) 

(+)(-) 

(+)(-) 

8.01.023 

8.01.024 

8.01.025 

08.01.03 

0 

0 

(579 071) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(1 709 887) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(12 207 816) 

0 

(6 443 863) 

15 207 946 0 6 436 159 584 857 733 369 29 927 65 488 301 58 726 861 658 480 395 

b) GANHOS DE CAPITAL 

Durante o exercício anterior 

Variações durante o exercício: 

- Reconhecidas 

- Adquiridas de terceiros 

- Canceladas 

- Transferências para outra categoria 

Durante o exercício 

08.01.04 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8.01.051 

8.01.052 

8.01.053 

8.01.054 

08.01.06 

(-) 

(+)(-) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

c) DEPRECIAÇÕES E 

IMPARIDADES 

Durante o exercício anterior 

Variações durante o exercício: 

- Reconhecidas 

- Estornadas como excedente 

- Adquiridas de terceiros 

- Canceladas 

- Transferências para outra categoria 

Durante o exercício 

08.01.07 2 613 399 

899 303 

1 478 374 

0 

0 

0 

(579 071) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8.01.081 

8.01.082 

8.01.083 

8.01.084 

8.01.085 

08.01.09 

(-) 

(-) 

(+)(-) 

3 512 702 0 0 0 0 0 0 0 

d) MONTANTES NÃO MOBILIZADOS 

(Art. 29, § 1.) 

Durante o exercício anterior 

Variações durante o exercício: 

Durante o exercício 

08.01.10 

08.01.11 

08.01.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 (+)(-) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

e) SPREADS DE CONVERSÃO 

CAMBIAL 

Durante o exercício anterior 

Variações durante o exercício: 

Durante o exercício 

(+)(-) 

(+)(-) 

(+)(-) 

08.01.13 

08.01.14 

08.01.15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

MONTANTE TRANSITADO LÍQUIDO 

NO FINAL DO EXERCÍCIO 

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e) 08.01.16 11 695 245 0 6 436 159 584 857 733 369 29 927 65 488 301 58 726 861 658 480 395 
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Interno 

N.º 2. Demonstração de participações e direitos sociais detidos noutras empresas 

Abaixo indicam-se as empresas em que a companhia detém uma participação na aceção do Real Decreto de 17 de novembro de 1994 (incluído nas 

rubricas C.II.1., C.II.3., D.II.1. e D.II.3. em “ativo”), bem como outras entidades em que a companhia detém direitos sociais (incluídos nas rubricas C.III.1. e 

D.III.1. em “ativo”), representando, pelo menos, 10% do capital subscrito. 

Direitos sociais detidos Dados das últimas demonstrações financeiras anuais disponíveis 

DENOMINAÇÃO SOCIAL, endereço completo da 

SEDE e das sociedades constituídas ao abrigo da 

legislação belga, NIF ou NIPC. 

pelas 

subsidiárias diretamente Demonstrações 

anuais 

Unidade 

monetária 
(*) 

Capital Próprio Resultado líquido 

(+) de (-) 

(em milhares de unidades 
monetárias) 

Dados financeiros % % 

(*) de acordo com a codificação oficial. 

Royal Park Investments NV, 

Markiesstraat 1 

B - 1000 Bruxelas 

NN 0807.882.811 3 800 000 45 0 31/12/2020 EUR 5 143 2 903 

Ageas Insurance International NV, 

Markiesstraat 1 

B - 1000 Bruxelas 

NN 0718.677.849 792 001 700 100 0 31/12/2020 EUR 5 981 008 931 050 
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Interno 

CONTAS OFICIAIS DA AGEAS SA/NV DE 2021 

N.º 3. Valor atual dos investimentos (art.º 38) 

Rubricas do ativo Códigos Montantes 

C. Investimentos 08.03 9 279 728 564 

I. Terrenos e imóveis 8.03.221 0 

II. Investimentos em empresas afiliadas e participações 

- Empresas afiliadas 

1. Participações financeiras 

2. Notas, obrigações e valores a receber 

- Empresas vinculadas por meio de uma participação financeira 

3. Participações financeiras 

4. Notas, obrigações e valores a receber 

8.03.222 

8.03.222.1 

8.03.222.11 

8.03.222.12 

8.03.222.2 

8.03.222.21 

8.03.222.22 

7 436 625 253 

7 371 989 355 

6 436 159 584 

935 829 771 

64 635 898 

32 906 

64 602 992 

III. Outros investimentos financeiros 

1. Capital, ações e outros títulos de rendimento variável 

2. Títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo 

3. Participação em investimentos comuns 

4. Empréstimos e hipotecas 

5. Outros empréstimos 

6. Depósitos junto de instituições de crédito 

7. Outros 

8.03.223 

8.03.223.1 

8.03.223.2 

8.03.223.3 

8.03.223.4 

8.03.223.5 

8.03.223.6 

8.03.223.7 

966 915 531 

62 027 018 

663 703 528 

0 

0 

0 

270 007 011 

0 

IV. Depósitos em entidades cedentes 8.03.224 876 187 780 
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Interno 

N.º 3bis Informações relativas à não utilização do método de medição do valor justo 

A. Estimativa do justo valor para cada classe de derivados financeiros 

instrumentos não mensurados com base no justo valor, indicando a dimensão, natureza e 

risco coberto dos instrumentos 

Valor contabilístico 
líquido 

Justo valor 

B. Para os ativos financeiros fixos enumerados nos títulos C.II. e C.III. que são 

tidos em conta por um montante superior ao seu justo valor: o valor contabilístico líquido e o justo valor 

dos ativos individuais ou dos grupos apropriados desses ativos individuais. 

Valor contabilístico 
líquido 

Justo valor 

C.III.I Capital, ações e outros títulos de rendimento variável 

C.III.2 Títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo 

17 546 000 

200 923 155 

16 813 279 

196 572 250 

Para cada um dos ativos fixos financeiros referidos no ponto B., ou para os grupos adequados desses ativos individuais referidos no ponto B., que sejam tidos em consideração a um 
montante superior ao seu justo valor, deve-se também indicar abaixo as razões pelas quais o valor contabilístico não foi reduzido, juntamente com a natureza das indicações subjacentes 
ao pressuposto de que o valor contabilístico será recuperável: 

C.III.I Capital, ações e outros títulos de rendimento variável: ver regras de valorização na demonstração n.º 20 “Regras de valorização” 

C.III.2 Títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo: ver regras de valorização na demonstração n.º 20 “Regras de va lorização” 

N.º 4 Demonstração relativa a outros acréscimos e diferimentos 

Montantes 

Discriminação da rubrica G.III do ativo, se esta representar um montante significativo. 

Encargos diferidos 4 797 299 
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Interno 

CONTAS OFICIAIS DA AGEAS SA/NV DE 2021 

N.º 5. Especificações do capital próprio 

Códigos Montantes Número de ações 

A. CAPITAL SOCIAL 

1. Capital subscrito (rubrica do passivo A.I.1.) 

Durante o exercício anterior 

Alterações durante o exercício fiscal 

- 

- 

8.05.111.101 

8.05.111.103 

1 502 364 273 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Durante o exercício financeiro 8.05.111.102 1 502 364 273 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Apresentação do capital 

2.1. Classes de ações ao abrigo da lei das sociedades comerciais 8.05.1.20 1 502 364 273 191 033 128 

2.2. Ações registadas ou desmaterializadas 

Registadas 

Desmaterializadas 

8.05.1.21 

8.05.1.22 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9 982 383 

181 050 745 

Montante não mobilizado 

(rubrica do passivo A.I.2.) 

Montante mobilizado 

(rubrica do ativo E.I.V.) Códigos 

B. CAPITAL NÃO REALIZADO (art. 51.º do C.L.C.C.) 

Acionistas responsáveis pelo pagamento 8.05.3 

TOTAL 8.05.2 

N.º 5. Especificações do capital próprio (cont.) 

Códigos Montante do capital social detido Número correspondente de ações 

C. AÇÕES DA COMPANHIA detidas 

- pela própria companhia 

- pelas suas subsidiárias 

8.05.3.1 

8.05.3.2 

197 027 253 

21 487 178 

4 051 147 

1 244 518 

D. OBRIGAÇÕES DE EMISSÃO DE AÇÕES 

1. Após o exercício dos direitos de CONVERSÃO 

- 

- 

- 

Montante de empréstimos convertíveis em dívida 

Montante do capital social a subscrever 

Número máximo correspondente de ações a emitir 

8.05.4.1 

8.05.4.2 

8.05.4.3 

2. Após o exercício dos direitos de SUBSCRIÇÃO 

- 

- 

- 

Número de direitos de subscrição em circulação 

Volume do capital social a subscrever 

Número máximo correspondente de ações a emitir 

8.05.4.4 

8.05.4.5 

8.05.4.6 

3. Após o pagamento de dividendos em ações 

- 

- 

-Volume do capital social a subscrever 

Número máximo correspondente de ações a emitir 

8.05.4.7 

8.05.4.8 
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Interno 

N.º 5. Especificações do capital próprio (cont.) 

Códigos Montante 

E. CAPITAL AUTORIZADO NÃO SUBSCRITO 8.05.5 148 000 000 

Número de votos 

associados ao capital Códig
os 

Número de ações 

F. AÇÕES DE CAPITAL NÃO REPRESENTATIVO, 

das quais: 

- detidas pela própria companhia 

- detidas pelas subsidiárias 

8.05.6 

8.05.6.1 

8.05.6.2 

N.º 5. Especificações do capital próprio (cont. e fim) 

G. A ESTRUTURA ACIONISTA DA COMPANHIA À DATA DO BALANÇO É DISCRIMINADA DA SEGUINTE FORMA: 

estrutura acionista da companhia à data do balanço, conforme comprovado pelas notificações recebidas pela companhia nos termos do último 
parágrafo, n.º 2 do artigo 631.º 

e do último parágrafo, n.º 2 do artigo 632.º do Código das Sociedades Comerciais belgas: 

▪ 

▪ estrutura acionista da companhia à data do balanço, conforme comprovado pelas notificações recebidas pela companhia nos termos do n.º 4 do artigo 

14.º da Lei de 2 de maio de 2007 relativa à divulgação de participações maioritárias ou nos termos do artigo 5.º do Real Decreto de 21 de agosto de 

2008 relativo a regras mais pormenorizadas sobre determinados sistemas multilaterais de negociação: 

Principais Acionistas (acima do limiar estatutário de 3%) a 31/12/2021 

Fosun 

BlackRock Inc. 

Ping An 

Schroders Plc 

10,01% 

5,23% 

5,17% 

3,02% 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

A 31 de dezembro de 2021, os membros do Conselho de Administração da Ageas SA/NV detinha em conjunto 104 562 ações da Ageas SA/NV. 

N.º 6. Demonstração das provisões para outros riscos e encargos - outras provisões 

Montantes 

Discriminação da rubrica E.III do passivo, se esta representar um montante significativo. 

Provisão do acordo da Fortis 

Provisão RPN(I) 

114 375 225 

520 400 000 
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Interno 

CONTAS OFICIAIS DA AGEAS SA/NV DE 2021 

N.º 7. Demonstração das provisões técnicas e passivo 
a) Discriminação dos montantes a pagar (ou parte dos montantes a pagar) com uma maturidade residual superior a 5 anos. 

Rubricas do passivo em questão Códigos Montantes 

B. Passivos subordinados 

I. Títulos convertíveis 

II. Títulos não convertíveis 

8.07.1.12 

8.07.1.121 

8.07.1.122 

1 745 427 640 

1 745 427 640 

G. Dívidas 

I. Contas a pagar de operações de seguro direto 

II. Contas a pagar de resseguros 

III. Títulos não subordinados 

1. Títulos convertíveis 

2. Títulos não convertíveis 

IV. Montantes a pagar a instituições de crédito 

V. Outros montantes a pagar 

8.07.1.42 

8.07.1.421 

8.07.1.422 

8.07.1.423 

8.07.1.423.1 

8.07.1.423.2 

8.07.1.424 

8.07.1.425 

TOTAL 8.07.1.5 1 745 427 640 

N.º 7. Demonstração das provisões técnicas e passivo (cont.) 
(b) montantes a pagar (ou parte dos montantes a pagar) e provisões técnicas (ou parte das provisões técnicas) garantidas por garantias colaterais 

reais ou irrevogavelmente prometidas face aos ativos da entidade. 

Rubricas do passivo em questão Códigos Montantes 

B. Passivos subordinados 

I. Títulos convertíveis 

II. Títulos não convertíveis 

8.07.2.12 

8.07.2.121 

8.07.2.122 

C. Provisões técnicas 8.07.2.14 601 545 886 

D. Provisões técnicas relacionadas com operações de fundos de investimento do 

grupo de atividades “vida” quando o risco de investimento não é suportado pela companhia 8.07.2.15 

G. Dívidas 

I. Contas a pagar de operações de seguro direto 

II. Contas a pagar de resseguros 

III. Títulos não subordinados 

1. Títulos convertíveis 

2. Títulos não convertíveis 

IV. Valores a pagar a instituições de crédito 

V. Outros montantes a pagar 

8.07.2.42 

8.07.2.421 

8.07.2.422 

8.07.2.423 

8.07.2.423.1 

8.07.2.423.2 

8.07.2.424 

8.07.2.425 

8.07.2.425.1 

8.07.2.425.11 

8.07.2.425.12 

8.07.2.425.26 

8.07.2.425.3 

- passivos de impostos, salários e sociais 

a) impostos 

b) remuneração e encargos sociais 

locação financeira e montantes semelhantes a pagar 

outros 

- 

- 

TOTAL 8.07.2.5 601 545 886 
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Interno 

N.º 7. Demonstração das provisões técnicas e passivo (cont. e fim) 
c) passivos de impostos, salários e sociais 

Rubricas do passivo em questão Códigos Montantes 

1. Impostos (rubrica do passivo G.V.1.a) 

a) Passivo fiscal - vencidas 

b) Obrigações fiscais - não vencidas 

8.07.3.425.11.1 

8.07.3.425.11.2 25 621 

2. Remunerações e encargos com a segurança social (rubrica G.V.1.b do passivo) 

a) Valores devidos ao National Social Security Office [equivalente ao Instituto da Segurança Social] 

a) Outros passivos de salários e sociais 

8.07.3.425.12.1 

8.07.3.425.12.2 6 090 826 

N.º 8. Demonstração da composição dos acréscimos e proveitos diferidos no passivo 

Montante
s 

Discriminação da rubrica H do passivo, se esta representar um montante significativo. 

Encargos acumulados - Planos de ações 

Encargos acumulados – Outros 

Encargos acumulados – Fundações 

Encargos acumulados – Juros 

5 328 241 

4 386 577 

1 093 230 

25 834 155 

36 642 202 

N.º 9. Ativo e passivo relativos à gestão por conta própria em benefício de terceiros de fundos coletivos de pensões (art.º 40) 

Rubricas e alíneas em questão do ativo (*) Período corrente Rubricas e alíneas em questão do passivo (*) Período corrente 

TOTAL TOTAL 

(*) com números e letras relativos à designação da rubrica ou alínea em questão no balanço (exemplo: C.III.2. obrigações e outros títulos de rendimento fixo). 
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Interno 

CONTAS OFICIAIS DA AGEAS SA/NV DE 2021 

N.º 10. 

I. 

Informações relativas às contas técnicas 

Seguros de Não Vida 

II. Seguro de Vida 

Nome Códigos Montantes 

A. Negócio direto 

1) Prémios brutos: 

a) 1. Prémios individuais: 

2. Prémios para contratos de grupo: 

b) 1. Prémios periódicos: 

2. Prémios únicos: 

c) 1. Prémios resultantes de contratos sem participação nos resultados: 

2. Prémios resultantes de contratos com participação nos resultados: 

3. Prémios de contratos quando o risco de investimento não é suportado 

pela companhia 

2) Saldo de resseguro 

3) Comissões (art.º 37) 

8.10.07.720.1 

08.10.08 

08.10.09 

08.10.10 

08.10.11 

08.10.12 

08.10.13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

08.10.14 

08.10.15 

08.10.16 

0 

0 

0 

B. Negócios aceites 

Prémios brutos: 8.10.17.720.1 44 245 200 

II. Seguros Não Vida e Vida, negócio direto 

Prémios brutos: 

- na Bélgica 

- noutros países da Comunidade Europeia: 

- noutros países: 

08.10.18 

08.10.19 

08.10.20 
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Nome 

 
Códigos 

 
Total 

 
NEGÓCIO 

DIRETO 

NEGÓCIO 

DIRETO 

NEGÓCIO 

DIRETO 

NEGÓCIOS 

ACEITES 

 Tot. 

 

Acidentes 

pessoais e 

Saúde 

 
 
 

 
linhas 

1 e 2 

 

Automóvel, 

responsabilid

ade civil 

 

 

 
linha 10 

 

Automóvel 

Outras linhas 

 
 
 
 

linhas 

3 e 7 

 

Marinha 

Aviação 

Transporte 

 
 

linhas 

4, 5, 6, 7, 

11 e 12 

 

Incêndio e 

outros 

danos 

 

 

linhas 

8 e 9 

 

Responsabi

lidade civil 

 

 
 
 

linha 13 

 

Crédito e 

Segurança 

 
 
 
 

linha 1 

4 e 15 

 

Diversas 

perdas 

pecuniárias 

 
 
 

linha 16 

 

Proteção 

jurídica 

  

 
 
 
 

linha 17 

 

Assistência 

 
 
 

 

 

 
linha 18 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prémios brutos 

Prémios brutos adquiridos 

Custo bruto dos sinistros 

Despesas operacionais brutas 

Saldo de resseguro 

Comissões (art.º 37) 

8.10.01.710.1 

8.10.02 

8.10.03 

8.10.04 

8.10.05 

8.10.06 

1 512 236 974 

1 496 722 833 

893 894 346 

555 265 512 

(40 887 374) 

 

           1 512 236 974 

1 496 722 833 

893 894 346 

555 265 512 

(40 887 374) 

 

 

 

 



 

Interno 

N.º 11. Declaração sobre o número de colaboradores 
No que respeita ao pessoal: 

A. Os seguintes dados do exercício e do exercício anterior relativos aos colaboradores registados no registo de pessoal e vinculados à companhia por 

um contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços 

Período 

corrente 

Período 

anterior Descrição Códigos 

B. Os seguintes dados referentes ao exercício e ao exercício anterior dizem respeito aos trabalhadores com contratos de trabalho temporário e às 

pessoas colocadas à disposição da companhia 

Período 

corrente 

Período 

anterior Descrição Códigos 
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a) o número total na data de encerramento do exercício 8.11.20 0 

b) o número médio em equivalentes a tempo inteiro calculado de forma semelhante 

à dos colaboradores registados no registo de pessoal 8.11.21 0 

c) o número de horas trabalhadas 8.11.22 406 

 
0 

 
0 

187 

a) o número total na data de encerramento do exercício 8.11.10 162 

b) o número médio de colaboradores contratados pela companhia durante o exercício e no 

exercício anterior, calculado em equivalentes a tempo inteiro, de acordo 

com o n.º 4 do artigo 15.º do Código das Sociedades Comerciais, e discriminado nas seguintes categorias 8.11.11 161 

- Pessoal da direção 8.11.11.1 

 - Colaboradores 8.11.11.2 161 

- Trabalhadores 8.11.11.3 

- Outros 8.11.11.4 

c) o número de horas trabalhadas 8.11.12 234 318 

 
157 

 
 

149 

 
149 

 
 

225 263 

 

 

 



 

Interno 

CONTAS OFICIAIS DA AGEAS SA/NV DE 2021 

N.º 12. Declaração relativa a todos os custos administrativos e de gestão, discriminados por tipo 
(Um asterisco (*) à direita do clausulado de uma rubrica ou alínea indica que existe uma definição ou nota explicativa no Capítulo III do Anexo ao Decreto) 

Nomes Códigos Montantes 

I. Despesas com pessoal* 

1. a) Remunerações 

b) Pensões 

c) Outros benefícios sociais diretos 

2. Contribuições do empregador para a segurança social 

3. Subsídios e prémios do empregador devido a seguros não oficiais 

4. Outras despesas com pessoal 

5. Provisões para pensões, salários e contribuições para a segurança social 

a) Provisões (+) 

b) Utilizações e reversões (-) 

6. Pessoal temporário ou indivíduos colocados à disposição da companhia 

8.12.1 

8.12.111 

8.12.112 

8.12.113 

8.12.12 

8.12.13 

8.12.14 

8.12.15 

8.12.15.1 

8.12.15.2 

8.12.16] 

1 615 406 

1 615 406 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II. Bens e serviços diversos* 8.12.2 1 630 303 

III. Depreciação e montantes amortizados em ativos intangíveis e propriedade, 

instalações e equipamentos para além de investimentos* 8.12.3 0 

IV. Provisões para outros riscos e encargos* 

1. Provisões (+) 

2. Utilizações e reversões (-) 

8.12.4 

8.12.41 

8.12.42 

0 

0 

0 

V. Outras despesas correntes* 

1. Despesas operacionais com impostos* 

a) Imposto retido na fonte sobre imóveis 

b) Outros 

2. Contribuições a instituições públicas* 

3. Despesas teóricas* 

4. Outros 

8.12.5 

8.12.51 

8.12.511 

8.12.512 

8.12.52 

8.12.53 

8.12.54 

725 263 

0 

0 

0 

0 

0 

725 263 

VI. Despesas administrativas recuperadas e outros resultados correntes (-) 

1. Despesas administrativas recuperadas 

a) Honorários recebidos por serviços de gestão de fundos de pensões 

em nome de terceiros 

b) Outros* 

2. Outros rendimentos correntes 

8.12.6 

8.12.61 

0 

0 

8.12.611 

8.12.612 

8.12.62 

0 

0 

0 

TOTAL 8.12.7 4 390 399 

Conforme retificação pelo n.º 2 do artigo 10.º do Real Decreto de 4 de agosto de 1996. 
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N.º 13. Outras receitas, outras despesas 

Montantes 

A. Discriminação de OUTRAS RECEITAS (rubrica 7. da conta não técnica), se relevante. 

Refaturação de despesas com pessoal 

Variação na provisão do Acordo Fortis 

Resultados cambiais positivos 

Outros 

39 221 928 

8 274 087 

12 863 275 

17 714 562 

370 004 

B. Discriminação de OUTRAS DESPESAS (rubrica 8. da conta não técnica), se relevante. 

Compensação de provisão RPN (I) 

Bens e serviços 

Despesas com pessoal 

Amortizações 

Custos relacionados com fundações 

Outros 

192 362 473 

100 600 000 

53 258 760 

30 093 514 

424 265 

7 476 737 

509 197 

N.º 14. Resultados extraordinários 

Montante
s 

A. Discriminação das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 

(rubrica 11 da conta não técnica), se relevante. 

B. Discriminação das DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 

(rubrica 12 da conta não técnica), se relevante. 
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N.º 15. Impostos sobre os rendimentos 

Códigos Montantes 

A. Rubrica 15 a) “Impostos”: 8.15.1.634 72 858 

1. Imposto sobre os rendimentos do exercício 

a. Adiantamentos e pré-pagamentos reembolsáveis 

b. Outros ativos atribuíveis 

c. Excesso de pagamentos antecipados e/ou pré-pagamentos reembolsáveis registados como ativos (-) 

d. Impostos adicionais estimados (incluídos na rubrica G.V.1.a do passivo) 

8.15.1.634.1 

8.15.1.634.11 

8.15.1.634.12 

8.15.1.634.13 

8.15.1.634.14 

2. Imposto sobre o rendimento para exercícios anteriores 

a) Impostos adicionais vencidos ou pagos: 

b) Impostos adicionais estimados (incluídos na rubrica G.V.1.a do passivo) ou 

provisionados (incluídos na rubrica E.II.2. do passivo) 

8.15.1.634.2 

8.15.1.634.21 

72 858 

72 858 

8.15.1.634.22 

B. PRINCIPAIS FONTES DE DISPARIDADE ENTRE LUCRO ANTES DE IMPOSTOS, expresso nas contas, E O 

LUCRO FISCAL ESTIMADO, com especial referência aos resultantes de diferenças temporais entre o lucro 

contabilístico e o lucro tributável 

(na medida em que o resultado do exercício seja significativamente afetado em termos de impostos) 

Resultado antes de impostos 

Rendimento definitivamente tributado (DTI) 

505 244 628 

(505 244 628) 

C. IMPACTO DE RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS NO VALOR DE 

IMPOSTO SOBRE OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO 

D. FONTES DE IMPOSTOS DIFERIDOS (na medida em que estas indicações sejam importantes 

para a avaliação da situação financeira da companhia) 

1. Ativos diferidos 

- Perdas fiscais acumuladas dedutíveis resultantes dos lucros tributáveis subsequentes 

- Dedução do DTI 

8.15.4.1 

8.15.4.11 

12 984 839 378 

10 551 989 298 

2 432 850 080 

2. Passivos diferidos 8.15.4.2 
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N.º 16. Outros impostos a pagar por terceiros 

Montantes para o 

exercício atual 

Montantes para o 

exercício anterior Códigos 
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A. Impostos: 

1. Impostos sobre contratos de seguro suportados por terceiros 8.16.11 

2. Outros impostos a pagar pela companhia 8.16.12 

 
B. Valores retidos de terceiros a respeito de: 

1. Retenção na fonte do imposto sobre os rendimentos adquiridos 8.16.21 11 182 081 

2. Retenção na fonte (sobre dividendos) 8.16.22 125 314 084 

 

 
 

 

 
 
 

7 597 319 

125 543 837 

 

 



 

Interno 
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N.º 17. Direitos e compromissos extrapatrimoniais (art. 14.º) 
(Um asterisco (*) à direita da designação de uma rubrica ou alínea indica que existe uma definição ou nota explicativa no Capítulo III do Anexo ao Decreto 

de 17/11/1994) 

Códig
os 

Montante
s 

A. Garantias emitidas ou irrevogavelmente prometidas por terceiros a favor da companhia*: 8.17.00 

B. Garantias emitidas pessoalmente ou irrevogavelmente prometidas pela companhia a favor de terceiros*: 8.17.01 

C. Garantias efetivamente emitidas ou irrevogavelmente prometidas pela companhia sobre os 

seus próprios ativos como garantia face a dívidas ou compromissos 

a) da empresa. 

b) de terceiros: 

8.17.020 

8.17.021 

601 545 886 

D. Avais recebidos* (não monetários): 

a) títulos das resseguradoras 

(ver Capítulo III, Definições e notas explicativas: rubrica C.III.1 e 2 do ativo e rubrica F do passivo):  

b) outros: 

8.17.030 

8.17.031 

E. Mercados de forwards*: 

a) transações de títulos (compras): 

b) transações de títulos (vendas): 

c) transações monetárias (valores a receber): 

d) transações monetárias (a fornecer): 

e) transações com taxas de juro (compras, etc.): 

f) transações com taxas de juro (vendas, etc.): 

g) outras operações (compras, etc.): 

h) outras operações (vendas, etc.): 

8.17.040 

8.17.041 

8.17.042 

8.17.043 

8.17.044 

8.17.045 

8.17.046 

8.17.047 

F. Imóveis e títulos de terceiros detidos pela companhia*: 8.17.05 

G. A natureza e finalidade comercial das transações extrapatrimoniais e o impacto financeiro de 

tais transações, desde que os riscos ou recompensas resultantes de tais transações sejam substanciais 

e na medida em que a divulgação de tais riscos ou recompensas seja necessária para avaliar 

a situação financeira da companhia. 8.17.06 

Gbis. A natureza e impacto financeiro de eventos relevantes ocorridos após a data do balanço que não 

estejam refletidos na demonstração de resultados ou balanço: 

Consulte a nota 44 - Eventos após a data da declaração de 

posição financeira nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas. 8.17.06B 

H. Outros (por favor, especifique): 8.17.07 
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N.º 18. Relações com afiliadas e entidades com as quais haja uma participação financeira 

Empresas 

afiliadas 

Entidades com um 

vínculo de participação 

Período 

corrente 

Período 

anterior 

Período 

corrente 

Período 

anterior Rubricas do balanço em 
questão 

Códigos 

C. II. Investimentos em empresas afiliadas e participações 

1 + 3 Participações 

2 + 4 Notas, obrigações e valores a receber 

- subordinadas 

- Outros  

8.18.222 

8.18.222.01 

8.18.222.02 

8.18.222.021 

8.18.222.022 

7 293 892 953 

6 436 159 584 

857 733 369 

7 262 381 935 

6 436 159 584 

826 222 351 

65 518 228 

29 927 

65 488 301 

1 739 814 

1 739 814 

857 733 369 826 222 351 65 488 301 

D. II. Investimentos em empresas afiliadas e participações 

1 + 3 Participações 

2 + 4 Notas, obrigações e valores a receber 

- subordinadas 

- Outros  

8.18.232 

8.18.232.01 

8.18.232.02 

8.18.232.021 

8.18.232.022 

E. Valores a receber 

I. Valores a receber de operações de seguro direto 

II. Resseguro de operações de resseguro 

III. Outras contas a receber 

8.18.41 

8.18.411 

8.18.412 

8.18.413 

391 165 728 500 207 496 

81 891 610 

309 274 118 

15 164 021 

485 043 475 

F. Passivos subordinados 8.18.12 

G. Dívidas 

I. Valores a pagar de seguros diretos 

II. Contas a pagar de resseguros 

III. Obrigações não subordinados 

IV. Dívidas a instituições de crédito 

V. Outros montantes a pagar 

8.18.42 

8.18.421 

8.18.422 

8.18.423 

8.18.424 

8.18.425 

26 803 487 12 430 965 

26 803 487 12 430 965 

N.º 18. Relações com afiliadas e entidades com as quais haja uma participação financeira (continuação e fim) 

Associadas 

Códigos Período corrente Período anterior 

- GARANTIAS PESSOAIS E EFETIVAS, constituídas ou irrevogavelmente 

prometidas pela companhia como garantia de dívidas ou compromissos 

de associadas 8.18.50 

- GARANTIAS PESSOAIS E EFETIVAS, constituídas 

ou irrevogavelmente prometidas por associadas 

como garantia pelas dívidas ou compromissos da companhia 8.18.51 

- Outros compromissos financeiros significativos 8.18.52 

- Rendimentos provenientes de terrenos e edifícios 8.18.53 

- Rendimentos provenientes de outros investimentos 8.18.54 16 401 809 

295 Ageas Relatório e Contas 2021 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

13 194 862 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Interno 

CONTAS OFICIAIS DA AGEAS SA/NV DE 2021 

N.º 19. Relações financeiras 
com: A. 

B. 

C. 

os administradores ou diretores; 

pessoas singulares ou coletivas que direta ou indiretamente controlam a entidade sem ter vínculo à mesma; 

outras entidades controladas direta ou indiretamente pelas pessoas enumeradas no ponto B. 

Códigos Montantes 

1. Valores a receber das pessoas acima mencionadas 

2. Garantias dadas a seu favor 

3. Outros compromissos significativos assumidos a seu favor 

8.19.1 

8.19.2 

8.19.3 

4. Remunerações e pensões diretas e indiretas alocadas, debitadas na demonstração de resultados, 

- aos administradores e diretores 

- aos ex-administradores e ex-diretores 

8.19.41 

8.19.42 

6 842 462 

A taxa de juro, as principais condições e quaisquer montantes resgatados ou depreciados 

que foram renunciados em relação aos pontos 1, 2 e 3 acima. 

N.º 19bis. Relações financeiras com: 
O(s) revisor(es) oficial(ais) de contas e as suas associadas 

Códigos Montantes 

1. Honorários do(s) revisor(es) oficial(ais) de contas 8.19.5 700 650 

2. Comissões por serviços excecionais ou missões especiais realizadas na 

empresa pelo(s) revisor(es) oficial(ais) de contas 8.19.6 

8.19.61 

8.19.62 

8.19.63 

171 611 

171 611 

0 

0 

- 

- 

- 

Outras missões de certificação 

Consultoria fiscal 

Outras missões externas à auditoria 

3. Comissões por serviços excecionais ou missões especiais realizadas na 

companhia por pessoas às quais o(s) revisor(es) oficial(ais) de contas esteja(m) associado(s) 8.19.7 

8.19.71 

8.19.72 

8.19.73 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

Outras missões de auditoria 

Missões de consultoria fiscal 

Outras missões fora da missão de auditoria 

Indicação na aplicação do n.º 6 do artigo 133.º do Código das Sociedades Comerciais 
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N.º 20. Regras de valorização 

(Esta demonstração é especialmente coberta por artigos: n.º 5 do art. 12.º bis; 15; ponto 3 do art. 19.º; ponto 3 do art. 22.º bis; ponto 2 do art. 24.º; último 
parágrafo do n.º 1 do art. 27.º e último parágrafo do art. 2.º; último parágrafo 3, n.º 4 do art. 27.º bis; pontos 1 e 4, n.º 2, do art. 28.º; ponto 2 do art. 34.º; 
ponto 1 do art. 34.º quinquies; último parágrafo, n.º 6 do art. 34.º sexies; n.º 2 do art. 34.º sexies e Capítulo III. “Definições e notas explicativas”, Secção II, 
rubrica “renda nocional”). 

A. Regras que regem as valorizações no inventário (excluindo investimentos na rubrica D do ativo). 

1.        Acertos de formação e depreciação 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Amortizações 

Provisões para riscos e encargos 

Provisões técnicas 

Reavaliações 

Outros 

B. Regras que regem as valorizações no inventário relativamente a investimentos na rubrica D do ativo. 

1. Investimentos para além de terrenos e edifícios 

2. Terrenos e imóveis 

3. Outros 
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igual à diferença entre o montante transitado e o justo valor, será 

registada até ao montante máximo das perdas por imparidade registadas 

em períodos anteriores. No que se refere às ações e participações 

sociais não cotadas, é feita uma avaliação semelhante à das 

participações sociais em empresas afiliadas e participações, conforme 

explicado acima, com base no valor intrínseco. 

Estes princípios contabilísticos são definidos de acordo com o Decreto 

Real de 17 de novembro de 1994 relativamente às demonstrações 

financeiras anuais das companhias de seguros e resseguro. 

Despesas de formação 

As despesas relativas a um aumento de capital são amortizadas ao 

longo de um período máximo de 5 anos. Os custos dos empréstimos 

obtidos são amortizados ao longo da data da primeira mobilização de 

capital ou da vida útil do empréstimo. 

As obrigações, valores a receber, empréstimos concedidos e outros 

títulos de rendimento fixo são contabilizados pelo valor de aquisição, 

excluindo os custos de aquisição diretamente atribuíveis menos as 

perdas por imparidade acumuladas. Se a taxa de juro efetiva calculada à 

data de aquisição, tendo em conta o montante a pagar na data de 

vencimento, diferir da taxa nominal, a diferença entre o valor de 

aquisição e o montante a pagar na data de vencimento é contabilizada 

na demonstração de resultados numa base pro rata temporis ao longo do 

prazo remanescente dos ativos financeiros como um componente dos 

rendimentos de juros provenientes desses ativos e, dependendo da 

situação, acrescido ou deduzido do valor de aquisição dos ativos 

financeiros. Os custos diretamente atribuíveis são reconhecidos na 

demonstração de resultados do exercício em que são suportados. 

Ativos intangíveis 

O software informático adquirido é contabilizado pelo valor de aquisição, 

menos a amortização acumulada. Estes ativos são amortizados durante 

um período de 5 anos. 

Investimentos em empresas afiliadas e participações 

Os investimentos em empresas afiliadas e as participações são 

contabilizados pelo valor de aquisição, incluindo as despesas de 

transação, menos as perdas por imparidade acumuladas. 

É reconhecida uma perda por imparidade em participações, ações ou 

participações equivalentes a ações, incluída na presente secção do 

balanço, em caso de redução duradoura do valor justificada pela posição 

financeira, rentabilidade ou perspetivas futuras da empresa na qual 

sejam detidas as participações ou ações. As perdas por imparidade são 

estornadas na medida em que, à data do relatório, sejam superiores ao 

que é exigido por uma avaliação atual. 

Uma perda por imparidade é reconhecida na medida em que haja o risco 

de o emissor não cumprir ou não cumprir totalmente as suas obrigações. 

A avaliação deste risco baseia-se na noção de evento de crédito, 

conforme detalhado na IAS 39.58-62 (versão da UE). Se necessário, a 

perda por imparidade também será determinada de acordo com os 

princípios da IAS 39. 

As perdas e ganhos realizados com a venda de títulos de rendimento 

fixo relacionados com transações de arbitragem podem ser distribuídos 

nos rendimentos, juntamente com as receitas futuras resultantes dos 

títulos adquiridos ou vendidos no contexto da arbitragem. 

São aplicadas imparidades aos valores a receber e aos títulos de 

rendimento fixo sempre que haja incerteza, à data do relatório, 

relativamente ao pagamento (parcial ou total) dos valores a receber. 

Outros investimentos financeiros 

Os capitais próprios, ações e outros títulos de rendimento variável são 

contabilizados pelo valor de aquisição, menos as perdas por imparidade 

acumuladas. Os custos de transação diretamente atribuíveis são 

registados na demonstração de resultados do exercício em que aquisição 

foi efetuada. À data de relatório, as ações estão sujeitas a uma avaliação 

para determinar se as perdas não realizadas são duradouras com base 

na sua queda prolongada e na evolução das bolsas de valores. Para 

ações cotadas e outras participações equivalentes, uma imparidade será 

contabilizada automaticamente se o preço das ações na data do relatório 

tiver descido 25% ou mais comparativamente ao seu valor de aquisição, 

ou se o preço das ações continuar abaixo do seu valor de aquisição 

durante 365 dias consecutivos. Aplica-se esta política contabilística, salvo 

se outros indicadores forem considerados mais apropriados. Caso a 

avaliação conduza a um valor inferior ao seu valor contabilístico, será 

registada uma perda por imparidade igual à diferença entre o montante 

transitado e o justo valor. Se a avaliação conduzir a um valor superior ao 

seu montante transitado, uma reversão das perdas por imparidade, 

Depósitos em entidades cedentes 

Os depósitos junto de entidades cedentes incluem os valores a 

receber das empresas cedentes que correspondam às garantias 

dadas ou retidas dessas empresas ou de terceiros. 

As perdas por imparidade são reconhecidas de acordo com as regras de 

valorização acima descritas na rubrica “outros investimentos financeiros 

- obrigações, valores a receber, empréstimos concedidos e outros títulos 

de rendimento fixo”. 

Contas a receber 

Os valores a receber são contabilizados a um valor nominal ou valor de 

aquisição, conforme o caso. As perdas por imparidade são registadas 

na medida em que haja o risco de o devedor não cumprir ou não 

cumprir totalmente as suas obrigações. A avaliação deste risco baseia-

se na noção de evento de crédito, conforme detalhado na IAS 39.58-62 

(versão da UE). Se necessário, o montante de imparidade também será 

determinado de acordo com os princípios da IAS 39. 
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É estabelecida uma provisão para deficiência de prémios como 

complemento da provisão para prémios não adquiridos, caso se verifique 

que os sinistros e os custos administrativos estimados relacionados com 

contratos atuais e renovados serão superiores ao total da provisão para 

prémios não adquiridos relacionada com esses contratos. 

Imóveis, instalações e equipamentos 

Os equipamentos eletrónicos, mobiliário e objetos de decoração são 

avaliados pelo valor de aquisição, menos a amortização acumulada e 

eventuais perdas por imparidade acumuladas. O mobiliário e os 

equipamentos eletrónicos são amortizados ao longo de um período de 

3 anos. O mobiliário é amortizado durante um período de 9 anos. 
A provisão para sinistros baseia-se no custo final estimado da 

regularização de todos os sinistros, quer estejam ou não declarados, que 

tenham sido suportados até ao final do exercício, menos os montantes já 

pagos relativamente a esses sinistros. A provisão é determinada de 

forma separada para cada contrato de resseguro assumido com base 

nas informações comunicadas pelas empresas cedentes por categoria de 

produtos, cobertura e ano, bem como por todos os outros elementos 

disponíveis. Se necessário, a provisão é complementada com base nas 

informações estatísticas disponíveis. 

Caixa e equivalentes de caixa 

As perdas por imparidade são reconhecidas na rubrica “caixa e 

equivalentes de caixa” quando o montante recuperável à data do 

relatório for inferior ao valor nominal. 

Ações de tesouraria 

No que se refere às ações de tesouraria apresentadas no ativo do 

balanço, foi estabelecida uma reserva não disponível para distribuição, 

igual ao valor pelo qual as ações adquiridas são registadas. É registada 

uma perda por imparidade à data do relatório quando o justo valor é 

inferior ao valor de aquisição. 

A provisão para equalização e catástrofe é uma disposição 

regulamentar reconhecida com o objetivo de compensar as perdas 

técnicas não recorrentes nos próximos anos ou nivelar as flutuações do 

rácio de sinistralidade. O montante alvo da provisão é determinado de 

acordo com o método de montante fixo (Banco da Bélgica - 

comunicação D151). 

Operações em moeda estrangeira e conversão cambial de ativos e 

passivos monetários 

As transações em moeda estrangeira são convertidas em euros 

utilizando a taxa de câmbio à data da transação. Os ativos e passivos 

monetários em moeda estrangeira são convertidos em euros utilizando 

as taxas de câmbio à data do relatório. As perdas e ganhos resultantes 

desta conversão e as diferenças cambiais realizadas são reconhecidos 

na demonstração de resultados. As diferenças de conversão relativas 

às provisões técnicas expressas em moeda estrangeira são incluídas 

na rubrica “Outros encargos técnicos, brutos de resseguros” na conta 

técnica “seguros Não Vida”. 

Provisões para outros riscos e encargos 

As provisões para outros riscos e encargos destinam-se a cobrir, pela sua 

natureza, perdas ou custos claramente definidos que sejam prováveis ou 

certos na data do relatório, mas para os quais o montante não seja fixo. 

As provisões para outros riscos e encargos devem cumprir os princípios 

de prudência, sinceridade e boa fé. 

A provisão para outros riscos e encargos é estabelecida individualmente de 

acordo com os riscos e encargos que tencionem cobrir. 

Passivos subordinados 

Os passivos subordinados são inicialmente reconhecidos pelo justo valor. 

Se a taxa de juro efetiva calculada à data de emissão diferir da taxa de 

juro nominal, tendo em conta o montante a pagar na data de vencimento, 

a diferença entre o justo valor inicial e o montante a pagar na data de 

vencimento é incluída na demonstração de resultados numa base pro rata 

temporis ao longo do prazo remanescente do passivo como um 

componente do custo dos juros, e dependendo da situação, acrescido ou 

deduzido do justo valor inicial. 

Provisões para pensões e obrigações similares 

Para os seus empregados, a Companhia estabeleceu planos de pensão 

do tipo “benefícios definidos” e “contribuição definida”, com um retorno 

mínimo garantido por lei. Aos primeiros estão sujeitos a provisões 

adicionais nas provisões técnicas reconhecidas no balanço. As 

disposições adicionais refletem as obrigações específicas do empregador 

e são contabilizadas de acordo com os princípios contabilísticos 

semelhantes aos da IAS 19. A Companhia contabiliza os planos de 

pensão de contribuição definida de acordo com o método do valor 

intrínseco. De acordo com este método, a obrigação de pensões baseia-

se na soma das diferenças positivas entre a reserva mínima legal, na data 

de cálculo (calculada ao capitalizar as contribuições passadas à taxa 

mínima de retorno garantida, conforme definida no artigo 24.º da lei sobre 

pensões complementares de reforma (WAP/LPC), até à data de cálculo) e 

as reservas acumuladas efetivas (as reservas são calculadas ao 

capitalizar as contribuições passadas à taxa de juro técnica, tendo em 

conta a distribuição dos lucros até data de cálculo). 

Provisões técnicas 

A provisão para prémios não adquiridos representa a parte dos prémios de 

resseguro assumidos recebida que se relaciona com o exercício seguinte 

ou exercícios subsequentes para cobrir participações de sinistros e custos 

administrativos. A provisão para prémios não adquiridos é, em princípio, 

calculada de acordo com o método pro rata temporis. 
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N.º 21. Retificações às regras de valorização (art.º 16.º) (art.º 17) 

A. Declaração de alterações e o raciocínio lógico por trás dessas alterações 

B. Diferença na estimativa resultante das alterações 

(a indicar pela primeira vez no exercício em que estas alterações foram efetuadas) 

Rubricas e alíneas em questão (*) Montantes Rubricas e alíneas em questão (*) Montantes 

(*) com números e letras relativos à designação da rubrica ou alínea em questão no balanço (exemplo: CIII.2. Obrigações e outros títulos de rendimento fixo) 
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N.º 22. Declaração relativa às demonstrações financeiras consolidadas 

A. Informações a preencher por todas as empresas. 

- A companhia elabora e publica as demonstrações financeiras consolidadas e um relatório de gestão consolidado de acordo com as disposições do Real Decreto sobre as demonstrações  

financeiras consolidadas de companhias de seguros e resseguros: 

sim/não 
(*): 

- A companhia não elabora demonstrações financeiras consolidadas ou um relatório de gestão consolidado pelo(s) seguinte(s) motivo(s) (*): 

* a companhia não controla, sozinha ou em conjunto, uma ou mais subsidiárias ao abrigo da lei belga ou estrangeira 

sim/não (*): 

* a própria companhia é uma subsidiária de uma empresa-mãe que elabora e publica demonstrações consolidadas: 

sim/não 
(*): 

- Fundamentação do cumprimento das condições previstas nos n.os 2 e 3 do artigo 8.º do Real Decreto de 6 de março de 1990 relativo às demonstrações financeiras consolidadas das sociedades: 

- Denominação social, endereço completo da sede e da sociedade constituída ao abrigo da legislação belga, NIF ou NIPC da empresa-mãe que elabora e publica as 

demonstrações financeiras consolidadas ao abrigo das quais se autoriza a isenção: 

(*) Apagar o que não interessa. 

N.º 22. Declaração relativa às demonstrações financeiras consolidadas (cont. e fim). 

B. Informações a preencher pela companhia se for um empreendimento conjunto. 

- Denominação social, endereço completo da sede e da sociedade constituída ao abrigo da legislação belga, NIF ou NIPC e indicação de que a(s) empresa(s)-mãe 

elabora(m) e publica(m) as demonstrações financeiras consolidadas nas quais são consolidadas as suas demonstrações financeiras anuais (**): 

- Se a(s) empresa(s)-mãe for(em) constituída(s) no estrangeiro, o local onde as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas podem ser obtidas (**): 

(**) Se as contas da companhia forem consolidadas a mais do que um nível, as informações devem ser facultadas, em primeiro lugar, em relação ao maior grupo e, em seguida, em 

relação ao menor grupo de empresas do qual a companhia seja subsidiária e relativamente ao qual sejam elaboradas e publicadas demonstrações financeiras consolidadas. 
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N.º 23. Informações adicionais a facultar pela companhia com base no presente decreto de 17 de novembro de 1994. 

A empresa deverá mencionar quaisquer informações adicionais que possam ser necessárias: 

- - por artigos: 

2 bis; ponto 2 do n.º 4; ponto 2 do n.º 10; ponto 3 do n.º 11; ponto 4 do n.º 19; 22; último ponto do n.º 3, artigo 27 bis; ponto 2 do n.º 33; ponto 4 do n.º 1 do artigo 34.º sexies; 39. 

- Capítulo III, Secção I do Anexo: 

para as rubricas do ativo C.II.1., C.II.3, C.III.7.c) e F.IV., 

e 

para a rubrica de passivo C.I.b) em C.IV. 

Indicação na aplicação do último ponto do n.º 3 do artigo 27bis: 

O impacto na demonstração de resultados de 2021, pro rata temporis ao longo da vida útil remanescente dos títulos, da diferença entre 

o custo de aquisição e o valor de resgate representa um custo de 6 443 863 euros. 

Valorização RPN(I) 
A Ageas aplica uma noção de transferência para alcançar o justo valor das obrigações RPN(I). O justo valor é definido na IFRS 13 como o preço que seria 

recebido ao vender um ativo ou pago para transferir uma obrigação numa transação ordenada entre os participantes do mercado na data da avaliação. A 

definição é explicitamente descrita como um preço de saída, ligado ao preço “pago para transferir um passivo”. Quando tal fixação de preços não está 

disponível e o passivo é mantido por outra entidade como um ativo, o passivo tem de ser valorizado a partir da perspetiva do participante do mercado que 

detém o ativo. A Ageas valoriza a sua responsabilidade ao valor de referência. 
O valor de referência do RPN é baseado no preço dos CASHES e no preço das ações Ageas. O valor de referência aumentou, passando de 419,8 

milhões de euros no final de 2020 para 520,4 milhões de euros a 31 de dezembro de 2021, sobretudo devido a um aumento do preço dos títulos CASHES 

de 84,17% para 95,61% em 2021, e a um aumento do preço das ações Ageas, passando de 43,58 euros para 45,55 euros durante o período homólogo. 

Consulte a nota 23 “RPN (I)” nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas. 

Passivos contingentes relacionados com processos judiciais 
Consulte a nota 43 “Passivo contingente” nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Ageas. 

N.º 24 Transações realizadas pela entidade com partes relacionadas em condições que não correspondam às de mercado. 

A companhia deverá divulgar transações com partes relacionadas, incluindo o montante dessas transações, a natureza da relação com a parte 

relacionada e quaisquer outras informações sobre as transações que seriam necessárias para a avaliação da posição financeira da companhia, sempre 

que tais transações sejam relevantes e não tenham sido concluídas em condições normais de mercado. 

As informações acima poderão ser agregadas pela própria natureza, exceto quando informações em separado forem necessárias para entender os 

efeitos das transações das partes relacionadas em termos da posição financeira da companhia. 

Esta informação não é necessária para transações realizadas entre dois ou mais membros de um grupo, desde que as subsidiárias que sejam partes 

intervenientes na transação sejam detidas integralmente por esse membro. 

O termo “partes relacionadas” tem o mesmo significado do previsto nas Normas Internacionais Contabilísticas adotadas de acordo com o Regulamento (CE) 

1606/2002. NIHIL. Para efeitos do presente anexo, o conceito de “condições de mercado” foi equiparado ao conceito de “condições normais de mercado” 

utilizado pelas normas internacionais do relatório IFRS. 
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Conflito de interesses 

Devido a um conflito de interesses, os 

extratos da ata das reuniões do 

Conselho de Administração foram 

incluídos no atual Relatório do 

Conselho de Administração apenso às 

demonstrações financeiras 

obrigatórias da Ageas SA/NV. 

Reunião do Conselho de Administração de 23 de fevereiro - conflito de interesses para os membros da 

Comissão Executiva em relação à revisão remuneratória 

Em relação ao tópico 4 da ordem de trabalhos, constatou-se que os membros não executivos do 

Conselho de Administração tiveram uma reunião prévia sem os membros executivos, exceto o 

CEO (e sem o CEO quando o assunto lhe dizia respeito), para discutir e decidir sobre os seguintes 

tópicos: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Avaliação dos objetivos individuais EXCO/MCO 2020 

Avaliação dos KPI de negócio de 2020 

Incentivo de Longo Prazo (LTI) - concessão 

Objetivos individuais EXCO/MCO 2021 

KPI de negócio de 2021 

Plano de incentivos associado a ações 

Como tal, pode-se reportar que os membros executivos, quando em conflito relativamente aos 

tópicos acima referidos, não participaram da discussão nem da tomada de decisão relativas a 

estes tópicos. 

Reunião do Conselho de Administração de 9 de novembro - conflito de interesses para os membros da 

Comissão Executiva em relação à revisão remuneratória 

O Presidente informou os membros do Conselho de Administração que os membros da Comissão 

Executiva não iriam participar das discussões nem da tomada de decisão relativas à revisão da 

remuneração dos membros da Comissão Executiva e da Comissão de Gestão face à concorrência, 

agendada no tópico 8 - Relatório da Comissão de Remunerações. 
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Relatório do Revisor Oficial de Contas 

RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE 

CONTAS A APRESENTAR NA 

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 

DA AGEAS, COM BASE NAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

ANUAIS DO EXERCÍCIO FINDO A 31 

DE DEZEMBRO DE 2021 

Apresentamos o relatório do nosso revisor oficial de contas, no contexto da nossa auditoria oficial às 

demonstrações financeiras anuais da Ageas (“a Companhia”). Este relatório inclui o nosso relatório 

sobre as demonstrações financeiras anuais, bem como os restantes requisitos legais e 

regulamentares, fazendo parte de um todo integral e sendo indivisível. 

Fomos nomeados como Revisor Oficial de Contas pela Assembleia Geral de Acionistas realizada a 

19 de maio de 2021, de acordo com a proposta formulada pelo Conselho de Administração e 

seguindo a recomendação do Conselho de Auditoria. O nosso mandato expira na data da 

Assembleia Geral que delibera sobre as demonstrações financeiras anuais do exercício findo a 31 

de dezembro de 2023. Realizámos a auditoria oficial às demonstrações financeiras anuais da 

Companhia durante quatro anos consecutivos. 

Relatório das demonstrações financeiras anuais 

Parecer sem reservas 

Efetuámos a auditoria oficial às demonstrações financeiras anuais da companhia, compostas pelo 

balanço à data de 31 de dezembro de 2021, e à demonstração de resultados do exercício que 

encerrou, bem como as notas às demonstrações financeiras anuais, caracterizadas por um total no 

balanço de 10 140 476 675 euros e por uma demonstração de resultados que apresenta um lucro no 

exercício de 505 171 770 euros. 

Na nossa opinião, as demonstrações financeiras anuais proporcionam uma visão verídica e justa dos 

capitais e da posição financeira da Companhia a 31 de dezembro de 2021, bem como dos seus 

resultados para o exercício findo nessa data, de acordo com as leis do relatório financeiro em vigor 

na Bélgica. 
Base para o parecer sem reservas 

Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), conforme 

aplicáveis na Bélgica. Além disso, aplicámos as Normas Internacionais de Auditoria aprovadas pelo 

IAASB para o exercício findo na data supra, as quais ainda não se encontram aprovadas a nível 

nacional. As nossas responsabilidades ao abrigo dessas normas estão descritas na secção 

“Responsabilidades do revisor oficial de contas pela auditoria às demonstrações financeiras anuais” do 

nosso relatório. Cumprimos as nossas responsabilidades éticas de acordo com os requisitos éticos 

relevantes para a nossa auditoria às demonstrações financeiras anuais na Bélgica, incluindo os 

requisitos relativos à independência. 
Obtivemos dos responsáveis e do Conselho de Administração da Companhia as explicações 

e informações necessárias para realizar a nossa auditoria. 

Consideramos que as provas de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas para 

fundamentar o nosso parecer. 
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Principais questões de auditoria Os nossos procedimentos de auditoria relacionados com as questões 
fundamentais de auditoria 

Efetuámos verificações relativamente à eficácia operacional dos controlos 

implementados pelas subsidiárias da Companhia de modo a garantir a 

qualidade dos dados utilizados no teste de adequação das disposições 

técnicas. 

As principais questões de auditoria são as que, na nossa opinião 

profissional, foram mais significativas na nossa auditoria às 

demonstrações financeiras anuais do período atual. Estas questões 

foram abordadas no contexto da nossa auditoria às demonstrações 

financeiras anuais como um todo, pelo que, ao formarmos um parecer 

sobre as mesmas, não facultamos um parecer em separado sobre estas 

questões. 

Recalculámos de forma independente a melhor estimativa de reservas 

para sinistros com base em técnicas atuariais reconhecidas. Em 

seguida, comparámos os nossos resultados com os da Companhia e 

obtivemos documentação satisfatória relativa às diferenças 

significativas observadas. 
Adequação do montante das provisões técnicas 

Descrição das principais questões de auditoria 

A 31 de dezembro de 2021, as provisões técnicas ascendiam a 1 562 

792 214 euros. Para mais informações sobre a valorização das 

provisões técnicas para seguros, ver nota 20 das demonstrações 

financeiras anuais (ponto “provisões técnicas”). As provisões são 

determinadas com base nas informações comunicadas pelas empresas 

cedentes, que são principalmente subsidiárias da Companhia. 

Por último, corroborámos as nossas conclusões com a função atuarial 

da Companhia. 

Com base nos procedimentos de auditoria acima mencionados, 

acreditamos que os pressupostos utilizados no teste de adequação de 

provisões técnicas são razoáveis em relação às condições atuais de 

mercado e aos resultados técnicos do exercício anterior. 

O teste de adequação das provisões técnicas é baseado em técnicas 

atuariais. É relativamente complexo, na medida em que se baseia numa 

série de pressupostos que requerem uma ponderação significativa 

relativamente a eventos futuros. Estes últimos podem ser influenciados 

por condições económicas ou comerciais futuras, bem como por leis e 

regulamentos específicos do setor dos seguros. 

Responsabilidades do Conselho de Administração pela 
elaboração das demonstrações financeiras anuais 

O Conselho de Administração é responsável pela elaboração das 

demonstrações financeiras anuais que ofereçam uma visão verídica e 

justa em conformidade com as leis de relato financeiro em vigor na 

Bélgica, para as quais seja necessário o controlo interno do Conselho de 

Administração para permitir que a elaboração das demonstrações 

financeiras anuais não tenha imprecisões significativas, devido a fraudes 

ou erros. 

Os pressupostos utilizados no teste de adequação dependem 

principalmente dos montantes pagos por participações de sinistros, o 

número de sinistros ocorridos, mas ainda não declarados e das 

despesas com sinistros. 

Os diferentes elementos acima mencionados, combinados com a 

possível incerteza relativa às técnicas de modelagem e a natureza 

discricionária dos pressupostos usados no teste de adequação, são as 

principais razões pelas quais considerámos este assunto como uma 

questão fundamental de auditoria. 

Na elaboração das demonstrações financeiras anuais, o Conselho de 

Administração é responsável por avaliar a capacidade de continuidade da 

Companhia, divulgando, se for o caso, assuntos relacionados com o 

funcionamento da empresa e utilizando o princípio da continuidade 

contabilísticas, a menos que o Conselho de Administração pretenda 

liquidar a Companhia ou cessar as operações, ou não tenha outra 

alternativa realista senão fazê-lo. 
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Responsabilidades do revisor oficial de contas pela 
auditoria às demonstrações financeiras anuais 

financeiras anuais ou, se tais divulgações forem inadequadas, que 

modifiquemos o nosso parecer. As nossas conclusões são 

baseadas nas provas de auditoria obtidas até à data do relatório do 

nosso revisor oficial de contas. Contudo, os eventos ou condições 

futuras podem fazer com que a Companhia cesse o seu 

funcionamento; 

Os nossos objetivos consistem em obter a garantia razoável de que as 

demonstrações financeiras anuais não contêm imprecisões significativas, 

quer devido a fraudes ou erros, e emitir um relatório do revisor oficial de 

contas que inclui o nosso parecer. Uma garantia razoável consiste num 

alto nível de garantia, mas não é uma garantia de que uma auditoria 

realizada de acordo com as “ISA” irá sempre detetar uma imprecisão 

significativa caso exista. 

As imprecisões podem surgir devido a fraudes ou erros e são 

consideradas materiais se, individualmente ou em conjunto, puderem 

razoavelmente influenciar as decisões económicas dos utilizadores que 

sejam tomadas com base nestas demonstrações financeiras anuais. 

• avaliar a apresentação, estrutura e conteúdo gerais das 

demonstrações financeiras anuais, incluindo as divulgações, e se 

as demonstrações financeiras anuais representam as transações e 

eventos subjacentes de forma a obter uma apresentação justa. 

Comunicamos com a Comissão de Auditoria sobre, entre outros 

assuntos, o âmbito planeado e timing da auditoria e significativas 

descobertas de auditoria, incluindo quaisquer deficiências significativas 

no controlo interno que identificamos durante a nossa auditoria. Na realização da nossa auditoria, cumprimos o enquadramento legal, 

regulamentar e normativo aplicável à auditoria das demonstrações 

financeiras anuais na Bélgica. Uma auditoria oficial não oferece qualquer 

garantia quanto à viabilidade futura da Companhia, nem quanto à 

eficiência ou eficácia da gestão de negócios atual ou futura do Conselho 

de Administração. As nossas responsabilidades relativamente à 

utilização do princípio contabilístico pelo Conselho de Administração são 

descritas a seguir. 

Igualmente, fornecemos ao Conselho de Auditoria uma declaração 

que indica que cumprimos com os requisitos éticos relevantes em 

relação à independência, e que devemos comunicar-lhe todas as 

relações e outras questões que possam razoavelmente ser 

considerados na nossa independência e, onde aplicável, proteções 

relacionadas. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as “ISA”, realizamos uma 

apreciação profissional e mantemos o ceticismo profissional ao longo 

da auditoria. Além disso, também fomos capazes de: 

Das questões comunicadas ao Conselho de Auditoria, determinamos as 

questões mais relevantes na auditoria às demonstrações financeiras 

anuais do período atual e que são, como tal, as questões fundamentais 

de auditoria. Descrevemos estas questões no nosso relatório do revisor 

oficial de contas, salvo se a lei ou o regulamento impedir a divulgação 

pública sobre o assunto. 

▪ identificar e avaliar os riscos de imprecisões significativas das 

demonstrações financeiras anuais, devido a fraudes ou erros, 

criar e realizar procedimentos de auditoria que respondam a 

esses riscos e obter provas de auditoria suficientes e adequadas 

para fundamentar devidamente o nosso parecer. O risco de não 

deteção de uma imprecisão significativa devido a uma fraude é 

maior do que uma resultante de um erro, pois uma fraude pode 

envolver conspiração, falsificação, omissões intencionais, 

deturpações ou a anulação do controlo interno; 

Outros requisitos legais e regulamentares 

Responsabilidades do Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é responsável pela elaboração e conteúdo 

do relatório dos Administradores, dos documentos a depositar 

obrigatoriamente por força dos requisitos legais e regulamentares, bem 

como pelo cumprimento dos requisitos legais e regulamentares relativos 

à contabilidade, do Código das Sociedades e Associações e os 

estatutos sociais. 

obter uma compreensão do controlo interno relevante para a 

auditoria, de modo a criar procedimentos de auditoria que sejam 

adequados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de 

expressar um parecer sobre a eficácia do controlo interno da 

Companhia; 

▪ 

• avaliar a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contabilísticas e divulgações 

relacionadas efetuadas pelo Conselho de Administração 

Responsabilidades do revisor oficial de contas 

No contexto do nosso mandato e de acordo com as normas belgas 

complementares às Normas Internacionais de Auditoria (ISA - 

International Standards on Auditing) em vigor na Bélgica, a nossa 

responsabilidade consiste em verificar, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, o relatório dos Administradores, determinados 

documentos de depósito obrigatório por força de requisitos legais e 

regulamentares, bem como o cumprimento dos estatutos e de 

determinados requisitos do Código das Sociedades e Associações e 

apresentar um relatório sobre estas questões. 

• elaborar conclusões sobre a adequação da utilização pelo 

Conselho de Administração do princípio da continuidade 

contabilísticas e, com base nas provas de auditoria obtidas, para 

averiguar se existe uma incerteza material relacionada com 

eventos ou condições que possam causar dúvidas significativas 

sobre a capacidade de a Companhia continuar em funcionamento. 

Se concluirmos que existe uma incerteza material, é-nos exigido 

que chamemos a atenção no relatório do nosso revisor oficial de 

contas para as divulgações relacionadas nas demonstrações 
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Outras 
demonstrações 

Aspetos relacionados com o relatório dos administradores 

Na nossa opinião, após a realização de procedimentos específicos em 

relação ao relatório dos administradores, este relatório é coerente com 

as demonstrações financeiras anuais do exercício sob auditoria, sendo 

elaborado de acordo com o artigo 3:5 e 3:6 do Código das Sociedades 

e Associações. 

▪ Sem prejuízo de aspetos formais de menor importância, os registos 

contabilísticos foram mantidos em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentares em vigor na Bélgica. 

A dotação dos resultados propostos à assembleia geral está em 

conformidade com as disposições legais e dos estatutos sociais. 

Não há transações efetuadas ou decisões tomadas que violem os 

estatutos da Companhia ou o Código das Sociedades e 

Associações que tenhamos de vos comunicar. 

Este relatório é coerente com o relatório adicional para o Conselho 

de Auditoria referido no artigo 79.º da Lei de 13 de março de 2016 

sobre o estatuto legal e supervisão de agências de seguro ou de 

resseguro, o qual faz referência ao artigo 11.º do Regulamento 

(UE) n.º 537/2014. 

Avaliámos os efeitos patrimoniais resultantes das decisões do 

Conselho de Administração de 23 de fevereiro de 2021 e 9 de 

novembro de 2021, conforme descrito na secção “Conflito de 

interesses” incluída no Relatório e Contas e não temos 

observações a fazer a este respeito. 

▪ 

No contexto da nossa auditoria às demonstrações financeiras anuais, 

somos também responsáveis por considerar, nomeadamente com 

base no conhecimento adquirido devido à auditoria, se o relatório dos 

administradores está materialmente incorreto ou se contém 

informação inadequadamente divulgada ou de outra forma enganosa. 

À luz dos procedimentos que realizámos, não há imprecisões 

significativas relevantes que sejamos obrigados a declarar. 

▪ 

▪ 

As informações não financeiras exigidas pelo n.º 4 do artigo 3:6 do 

Código das Sociedades e Associações foram incluídas no relatório dos 

administradores. A Companhia elaborou estas informações não 

financeiras com base nos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 

das Nações Unidas. No entanto, de acordo com o ponto 6, n.º 1 do artigo 

3:75 do Código das Sociedades e Associações Comerciais, não 

expressamos um parecer sobre se as informações não financeiras foram 

elaboradas de acordo com o referido enquadramento conforme divulgado 

no relatório dos administradores sobre as demonstrações financeiras 

anuais. 

▪ 

Diegem, 29 de março de 2022 

Demonstração relativa ao balanço social 

O balanço social, a apresentar em conformidade com o ponto 8, n.º 1 do 

artigo 3:12 do Código das Sociedades e Associações, inclui, tanto em 

termos de forma como de conteúdo, as informações exigidas ao abrigo 

do presente Código, sem caráter limitativo, em relação aos salários e 

edução, e não apresenta quaisquer incoerências materiais com as 

informações de que dispomos no nosso compromisso. 

O revisor oficial de contas 

PwC Reviseurs d'Entreprises SRL / PwC Bedrijfsrevisoren BV 

Representado por: 

Declarações relativas à independência 

▪ A nossa empresa de auditoria registada e a nossa rede não presta 

serviços incompatíveis com a auditoria oficial às demonstrações 

financeiras anuais, tendo a primeira permanecido independente da 

Companhia durante o nosso mandato; 

▪ Os honorários por serviços adicionais que sejam compatíveis com 

a auditoria oficial das demonstrações financeiras anuais referidas 

no artigo 3:65 do Código das Sociedades e Associações 

Comerciais são corretamente divulgados e discriminados nas 

notas às demonstrações financeiras anuais. 

Roland Jeanquart 

Réviseur d’Entreprises 

/ Bedrijfsrevisor 

Kurt Cappoen 

Réviseur d’Entreprises / 

Bedrijfsrevisor 
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Informação prospetiva 
meramente indicativa 

Algumas das demonstrações contidas 

neste Relatório e Contas, incluindo, 

sem carácter limitativo, as 

demonstrações efetuadas nas secções 

intituladas “Mensagem para os 

Acionistas”, “Descrição das atividades 

e Relatório do Conselho de 

Administração”, e na nota 5 “Gestão 

de riscos”, referem expetativas 

futuras e outras perceções 

prospetivas baseadas nos pontos de 

vista, estimativas e pressupostos 

atuais da gestão relativamente a 

futuros eventos. Estas declarações 

prospetivas estão sujeitas a 

determinados riscos e incertezas, o 

que significa que os resultados, 

desempenho ou eventos reais podem 

diferir substancialmente das 

declarações expressas ou implícitas, 

incluindo, sem carácter limitativo, às 

nossas expetativas em relação ao 

nível das provisões relativas às nossas 

carteiras de crédito e investimento. 

Por exemplo, os outros fatores mais gerais que podem ter impacto nos nossos resultados incluem 
entre outros: 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

condições económicas gerais; 

alterações das taxas de juro e do desempenho dos mercados financeiros; 

frequência e gravidade dos eventos de sinistros segurados; 

níveis e tendências de mortalidade, morbidade e persistência; 

taxas de câmbio, incluindo taxa de câmbio euro/dólar norte-americano; 

alterações dos ambientes competitivos e de preços, incluindo o aumento da concorrência na Bélgica; 

alterações da legislação nacional e internacional, regulamentos e impostos; 

alterações regionais ou gerais nas valorizações de ativos; 

ocorrência de desastres naturais ou outros; 

incapacidade para ressegurar economicamente determinados riscos; 

adequação das reservas para sinistros; 

alterações regulamentares nos sectores de seguros, investimento e/ou títulos; 

alterações das políticas dos bancos centrais e/ou governos estrangeiros; 

fatores competitivos gerais numa escala global, regional e/ou nacional. 
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Disponibilidade dos documentos da 
companhia para consulta pública 

Os Estatutos da Ageas SA/NV podem 

ser consultados na Conservatória do 

Tribunal Comercial em Bruxelas 

(Ageas SA/NV) e no escritório da 

sede da companhia. 

O Relatório e Contas é apresentado no Banco Nacional da Bélgica (Ageas SA/NV). As resoluções 

sobre a (re)eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração da Ageas são 

publicadas nos anexos da Belgian Law Gazette (Ageas SA/NV) e noutros locais. 

Os relatórios financeiros da companhia e convocatórias para as Assembleias Gerais Anuais de 

Acionistas e Assembleias Gerais Extraordinárias são publicados na imprensa financeira e noutros 

jornais e revistas. O Relatório e Contas, bem como uma lista de todas as participações da Ageas, 

estão disponíveis gratuitamente na sede da companhia em Bruxelas a todos os acionistas e a 

qualquer terceiro interessado. 

O Relatório e Contas também é apresentado no Banco Nacional da Bélgica. O Relatório e Contas 

está disponível no website da Ageas, sendo apenas enviado em formato de papel aos acionistas 

registados mediante pedido expresso destes. 

Fornecimento de informações a Acionistas e Investidores 

Ações cotadas em bolsa 

As ações da Ageas estão atualmente cotadas no Euronext de Bruxelas. A Ageas tem igualmente 

um programa ADR patrocinado nos Estados Unidos. 

Tipos de ações 

As ações da Ageas podem ser registadas ou desmaterializadas. 
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Registo de ações de forma 
desmaterializada 

A companhia oferece aos Acionistas a 

oportunidade de registarem 

gratuitamente os seus títulos de forma 

desmaterializada. A Ageas 

desenvolveu um processo de 

conversão rápido para títulos na 

forma de ações desmaterializadas, 

permitindo a entrega num curto prazo. 

notificação. 

Ageas SA/NV, Corporate Administration 

Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelas, Bélgica 

E-mail: corporate.adm@ageas.com 

Informação e comunicações 

A companhia envia gratuitamente informações aos titulares de ações desmaterializadas registadas, 

incluindo o Relatório e Contas anual. A companhia convida pessoalmente cada titular de ações 

desmaterializadas registadas na companhia para participarem nas Assembleias Gerais, facultando-

lhes a ordem de trabalhos, as resoluções propostas, bem como os procuradores para a sua 

representação e participação na votação. Na data de pagamento dos dividendos, a companhia paga 

automaticamente o montante do dividendo devido para as contas bancárias indicadas pelos titulares 

de ações desmaterializadas registadas na companhia. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

Normas GRI 

As Normas GRI disponibilizam uma visão geral das diretrizes materiais relacionadas com a sustentabilidade contidas no Relatório e Contas 2021 da Ageas, 
assim como no website, se considerado relevante. A Ageas reporta de acordo com as Normas GRI da Global Reporting Initiative: opção essencial. Tal 
implica que, pelo menos, a inclusão de um indicador para os tópicos materiais, salvo disposição em contrário. Caso mais indicadores sejam reportados, 
estes também se encontram incluídos na tabela. 

AGEAS - NORMAS GRI - OPÇÃO CORE [ATIVIDADE PRINCIPAL] 

Referência das 

Normas GRI 
Divulgação Secção no relatório e contas 2021 (RA) 

GRI 101 - Fundamentos 

GRI 102 - Conteúdos Gerais 

Perfil organizacional 

102-1 

102-2 

Nome da organização 

Atividades, marcas, produtos e serviços 

RA 

RA 

Website 

RC 

RA 

Website 

RC 

RA 

RA 

Capa e primeira página do Relatório e Contas 

A Relatório do Conselho de Administração - 3 Estratégia e modelo de negócios da Ageas 

https://www.ageas.com/about/company 

C. Notas gerais - 1 Estrutura legal 

A Relatório do Conselho de Administração - 3 Estratégia e modelo de negócios da Ageas 

https://www.ageas.com/about/company 

C. Notas gerais - 1 Estrutura legal 

A Relatório do Conselho de Administração - 3 Estratégia e modelo de negócios da Ageas 

A Relatório do Conselho de Administração - 2 Desenvolvimentos e resultados 

A Relatório do Conselho de Administração - 3 Estratégia e modelo de negócios da Ageas 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.2 Os nossos Clientes e Parceiros 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.3 Os nossos Colaboradores 

B Demonstrações financeiras consolidadas 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.3 Os nossos Colaboradores 

A Relatório do Conselho de Administração - 3 Estratégia e modelo de negócios da Ageas 

Não aplicável 

C Notas gerais - 4 Gestão de Riscos 

PIR, PSI, Pacto Global da ONU 

Divulgação de atividades de lobbying e filiações de 2021 no link https://sustainability.ageas.com/reporting 

102-3 

102-4 

Localização da sede da organização 

Local de operações 

102-5 

102-6 

102-7 

Natureza da propriedade e forma jurídica 

Mercados atendidos 

Porte da organização 

102-8 

102-9 

102-10 

102-11 

102-12 

102-13 

Informações sobre colaboradores e outros trabalhadores 

Cadeia de fornecedores 

Variações significativas na organização e na sua cadeia de abastecimento 

Princípio ou abordagem da precaução 

Iniciativas externas 

Participação em associações 

RA 

RA 

RA 

Estratégi
a 
102-14 Declaração do mais alto executivo RA A Relatório do Conselho de Administração - 1 Mensagem do CEO e Presidente 

Ética e integridade 

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.3 Os nossos Colaboradores 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.7 Seguros de confiança, estáveis e conformes 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

C Notas gerais - 4 Gestão de Riscos 
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Referência das 

Normas GRI 
Divulgação Secção no relatório e contas 2021 (RA) 

Governance 

102-18 Estrutura de governance RA A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

C Notas gerais - 1 Estrutura jurídica 

Empenhamento dos Stakeholders 

102-40 

102-41 

102-42 

102-43 

102-44 

Lista de grupos de Stakeholders 

Acordos coletivos de trabalho 

Identificação e seleção de Stakeholders  

Abordagem ao envolvimento dos Stakeholders 

Principais preocupações e tópicos levantados 

RA 

Website 

RC 

RA 

RA 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade  

Orientações sobre direitos humanos e laborais - https://sustainability.ageas.com/reporting 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

Prática do repoting 

102-45 

102-46 

102-47 

102-48 

102-49 

102-50 

102-51 

102-52 

102-53 

102-54 

102-55 

102-56 

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 

Definição do conteúdo do relatório e dos limites temáticos 

Lista de assuntos materiais 

Reformulações de informações 

Alterações do método de relato 

Período coberto pelo relato 

Data do relatório mais recente 

Ciclo de emissão de relatórios 

Contato para perguntas sobre o relatório 

Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI 

Normas GRI 

Verificação externa 

RC 

RC 

RA 

C. Notas gerais - 1 Estrutura legal 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

Não aplicável 

Não aplicável 

A Relatório do Conselho de Administração - primeira página 

Investidores: resultados trimestrais - https://www.ageas.com/investors/quarterly-results  

A Relatório do Conselho de Administração - primeira página 

Relações com Investidores - https://www.ageas.com/contact/investors-relations  

A Relatório do Conselho de Administração - primeira página 

H. Outras informações - Normas GRI 

Não aplicável 

RA 

Website 

RC 

Website 

RC 

RA 

GRI 103 - Forma de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e seu limite RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

Económico 

201 - Desempenho económico 

103-2 Forma de gestão RA A Relatório do Conselho de Administração - 3 Estratégia e modelo de negócios da Ageas 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.7 Seguros de confiança, estáveis e conformes 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

C Notas gerais - 4 Gestão de Riscos 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance  

A Relatório do Conselho de Administração - 2 Principais dados financeiros e destaques 

B Demonstrações financeiras consolidadas de 2020 - Demonstração de resultados consolidada  

C Notas gerais - 8 Informações sobre segmentos operacionais 

E Notas à Demonstração de Resultados Consolidada 

C. Notas gerais - 6 Remuneração e benefícios - secção 6.1 

103-3 

201-1 

Avaliação da forma de gestão 

Valor económico direto gerado e distribuído 

RA 

RA 

201-3 Obrigações do plano de benefícios definidos e outros planos de 
reforma 

RA 

203 - Impactos económicos indiretos 

103-2 Forma de gestão RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance  

C Notas gerais - 4 Gestão de riscos 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

103-3 

203-1 

Avaliação da forma de gestão 

Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços 

RA 

RA 

205 - Combate à corrupção 

103-2 Forma de gestão RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.7 Seguros de confiança, estáveis e conformes  

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

C Notas gerais - 4 Gestão de Riscos 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.7 Seguros de confiança, estáveis e conformes 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.7 Seguros de confiança, estáveis e conformes 

103-3 Avaliação da forma de gestão RA 

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de 

combate à corrupção 

RA 
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Referência das 

Normas GRI 
Divulgação Secção no relatório e contas 2021 (RA) 

207 - 
Impostos 
103-2 Forma de gestão RA 

Website 

RC 

RA 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

Política fiscal - https://sustainability.ageas.com/reporting 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

103-3 

207-4 

Avaliação da forma de gestão 

Relatórios por país 

Ambientais 

305 - Emissões 

103-2 Forma de gestão RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.5 A nossa Sociedade 

103-3 

305-1 

305-2 

305-3 

305-4 

Avaliação da forma de gestão 

Emissões diretas (Âmbito 1) de gases com efeito de estufa (GEE) 

Emissões indiretas (Âmbito 2) de GEE provenientes da aquisição de energia 

Outras emissões indiretas (Âmbito 3) de gases com efeito de estufa 

(GEE) 

Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

RC 

RC 

RC 

RC 

RA 

Redes sociais 

103-2 Forma de gestão RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.3 Os nossos Colaboradores 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 103-3 Avaliação da forma de gestão RA 

403 - Saúde e Segurança do Trabalho 

403-6 Promoção da saúde do trabalhador RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.3 Os nossos Colaboradores 

404 - Formação e Educação 

404-2 Programas para o melhoria das competências dos Colaboradores e 

de assistência para transição de carreira 

RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.3 Os nossos Colaboradores 

405 - Diversidade e Igualdade de Oportunidades 

405-1 Diversidade entre órgãos de governance e Colaboradores RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.3 Os nossos Colaboradores 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

Outros assuntos materiais 

103-2 Forma de gestão RA A Relatório do Conselho de Administração - 4.1 Integração da sustentabilidade na nossa atividade 

A Relatório do Conselho de Administração - 4.2 Os nossos Clientes e Parceiros 

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance  

A Relatório do Conselho de Administração - 5 Declaração de Corporate Governance 

Para além do GR302 

Meta definida na estratégia Impact24: percentagem do potencial de aquecimento global dos produtos 

que estimulem a transição para um mundo mais sustentável 

Primeiro relato sobre 2022 - https://strategy.ageas.com/impact24/report/impact24 

Para além do GR302 

Meta definida na estratégia Impact24: percentagem do potencial de aquecimento global dos produtos 

que estimulem a transição para um mundo mais sustentável 

Primeiro relato sobre 2022 - https://strategy.ageas.com/impact24/report/impact24 

Para além do GR302 

Meta definida na estratégia Impact24: percentagem de produtos que foram analisados quanto à 

transparência 

Primeiro relato sobre 2022 - https://strategy.ageas.com/impact24/report/impact24 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

Produtos e serviços de seguros que protegem de desafios 

sociais 

RA 

Produtos e serviços de seguro que incentivam um 

comportamento responsável 

RA 

Informações fáceis de compreender, justas e transparentes para os 
Clientes 

RA 
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Índice do Relatório de Progresso 
quanto ao Pacto Global da ONU 

A Ageas é signatária do Pacto Global 

das Nações Unidas desde agosto de 

2020. A Ageas está empenhada em 

apoiar os Dez Princípios do Pacto 

Global da ONU relativos aos Direitos 

Humanos, normas laborais, ambiente 

e combate à corrupção, bem como em 

reportar e comunicar anualmente aos 

seus Stakeholders acerca dos 

progressos realizados para 

implementar estes princípios. A 

nossa recém-lançada Estratégia 

Impact24 reafirma os nossos 

compromissos para com os Dez 

Princípios do Pacto Global da ONU. 

A Ageas emitiu o primeiro relatório de progresso a setembro de 2021, no qual foi disponibilizado um 

resumo sobre as pessoas da Ageas envolvidas neste compromisso e o ponto de situação naquela 

altura. A partir do segundo relatório, inclusive, a Ageas passará a reportar os progressos realizados 

durante o ano, em linha com o calendário do Relatório e Contas. Tal confirma a nossa convicção de 

que informações não financeiras, como o presente relatório de progresso, são tão importantes como 

as informações financeiras. 

A tabela abaixo contém informações e referências detalhadas a matérias previstas no Relatório e 

Contas da Ageas de 2021, ou no website sobre sustentabilidade da Ageas, que abordam os 

princípios do Pacto Global da ONU. 

8 https://headless-api.ageas.com/sites/default/files/2021- 

09/2020%20UN%20Global%20Compact%20progress%20report_0.pdf 
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10 Princípios do Pacto Global da ONU Ações da Ageas em 2021 Referência 

1 Direitos 
humanos Estratégia: 

▪ 

▪ 

O compromisso reconfirmado da Ageas para com os ODS 

Lançamento da estratégia Impact24, incluindo metas para 

produtos e investimentos sustentáveis 

A.3 

A.4.1 

Governance: 

Governance de sustentabilidade como parte da governance de 
todo o Grupo 

A.4.1 

A.5 

▪ 

PRINCÍPIO 1: 

As empresas devem apoiar e respeitar a 

proteção dos direitos humanos proclamados 

internacionalmente; e 

Políticas: 

Código de conduta da Ageas ▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Ponto de situação da política de compras do Grupo 

Ponto de situação da PRAP 

Quadro de políticas atualizado 

Ponto de situação do Quadro de Investimento Responsável, incluindo 

políticas de voto e envolvimento 

A.4.7 

Website https://sustainability.ageas.com/reporting 
PRINCÍPIO 2: 

Assegurar que não são cúmplices de abusos de 

direitos humanos. 

Monitorização: 

Primeira avaliação de riscos de direitos humanos 

Os nossos Clientes e Parceiros 

A nossa Sociedade - uma estratégia de investimento responsável 

e sustentável 

Em prol dos Clientes - incumprimentos/violações 

A.4.7 

A.4.2 

▪ 

▪ 

▪ 

A.4.5 

A.4.7 ▪ 

2 Princípios laborais 

PRINCÍPIO 3: 

As empresas devem defender a liberdade de 

associação e o reconhecimento efetivo do direito à 

negociação coletiva; 

Estratégia: 

▪ 

▪ 

O compromisso reconfirmado da Ageas para com os ODS 

Lançamento da estratégia Impact24, incluindo metas relativas a diversidade 

e formação/desenvolvimento dos Colaboradores da Ageas 

A.3 

A.4.1 

Políticas: 

PRINCÍPIO 4: 

A eliminação de todas as formas de 

trabalho forçado e obrigatório; 

▪ 

▪ 

Código de conduta da Ageas 

Quadro de políticas atualizado, incluindo políticas dedicadas 

sobre diversidade e inclusão, bem como direitos humanos e 

laborais Ponto de situação da política de compras do Grupo 

A.4.7 

Website https://sustainability.ageas.com/reporting 

▪ 

PRINCÍPIO 5: 

A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

Monitorização: 

▪ Os nossos Colaboradores, incluindo KPI relacionados com 

o capital humano e políticas de envolvimento dos 

Colaboradores 

A.4.3 

PRINCÍPIO 6: 

A eliminação da discriminação em matéria de 

emprego e profissões. 
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10 Princípios do Pacto Global da ONU Ações da Ageas em 2021 Referência 

3 Ambiente 

Estratégia: 

O compromisso reconfirmado da Ageas para com os ODS 

Lançamento da estratégia Impact24, incluindo metas relativas a produtos 

e investimentos sustentáveis, bem como à redução do nível de CO2 nas 

nossas próprias operações e em investimentos 

A.3 

A.4.1 

▪ 

▪ 

Políticas: 
PRINCÍPIO 7: 

As empresas devem apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios ambientais; 

Código de conduta da Ageas ▪ 

▪ Ponto de situação do Quadro de Investimento 

Responsável, incluindo políticas de voto e envolvimento 

Nova política ambiental 

Ponto de situação da política de compras do Grupo 

Ponto de situação da PRAP 

A.4.7 

Website https://sustainability.ageas.com/reporting 
▪ 

▪ 

▪ 

PRINCÍPIO 8: 

Empreender iniciativas para promover 

uma maior responsabilidade ambiental; e 
Monitorização: 

Relatório TCFD 

Divulgação de informações sobre CO2 

Os nossos Clientes e Parceiros 

A nossa Sociedade - uma estratégia de investimento 

responsável e sustentável 

A nossa Sociedade - maior foco em operações amigas do 

ambiente e no comportamento operacional sustentável, 

incluindo indicadores KPI 

Taxonomia europeia 

Website https://sustainability.ageas.com/reporting ▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

PRINCÍPIO 9: 

Incentivar o desenvolvimento e a difusão de 

tecnologias ecológicas. 
A.4.2 

A.4.5 

▪ A.4.5 

A.4.6 ▪ 

4 Anticorrupção 

Políticas: 

▪ 

▪ 

Código de conduta da Ageas 

Quadro de políticas atualizado, incluindo políticas de combate à 

corrupção, suborno e branqueamento de capitais, de adequação e 

idoneidade, de conflito de interesse, entre outras. 

Nova política relativa a atividades de lobbying e filiações 

A.4.7 

Website https://sustainability.ageas.com/reporting 
PRINCÍPIO 10: 

As empresas devem trabalhar contra a corrupção 
em todas as suas formas, incluindo extorsão e 
suborno. 

▪ 

Monitorização: 

Divulgação de âmbito fiscal acerca de seguros de confiança, 

estáveis e conformes, incluindo indicadores KPI 

Divulgação de atividades de lobbying, contribuições políticas e 
filiações 

A.4.7 

Website https://sustainability.ageas.com/reporting 

▪ 

 

▪ 
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Índice PSI da UNEP FI 

A Ageas tornou-se oficialmente signatária dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI) da United Nations Environment 

Programme Finance Initiative (UNEP FI) a 15 de setembro de 2020. Esta iniciativa do sector dos seguros incentiva um compromisso 

em todo o sector para com a integração de ESG. O primeiro relatório da Ageas sobre o ponto de situação, publicado em setembro de 

2021, disponibilizou um resumo do ponto de situação e progressos realizados em relação aos principais princípios PSI da UNEP FI 

com base na situação a 30 de junho de 2021. 

Enquanto signatária do PSI, de agora em diante a Ageas passará a divulgará anualmente os progressos realizados para integrar os Princípios em todos os 

aspetos das suas operações, em linha com o calendário do seu Relatório e Contas. A tabela abaixo faz referência às atividades que a Ageas realizou em 

2021 para demonstrar o seu compromisso para com os princípios PSI. 

Princípios para a Sustentabilidade nos Seguros Ações da Ageas em 2021 Referência 

1 Integraremos, na nossa tomada de decisões, as 

questões ambientais, sociais e de governance 

relevantes para o nosso negócio de seguros. 

▪ Lançamento da estratégia Impact24, que contempla, pela primeira vez, 

metas não financeiras para investimentos, Colaboradores e planeta 

sustentáveis, bem como o compromisso reconfirmado para com os ODS 

A.3 

▪ Governance de sustentabilidade como parte da governance de todo 

o Grupo 

A.4.1 

▪ Implementação e relato contínuos sobre TCFD aqui previstos https://sustainability.ageas.com/reporting 

▪ Ponto de situação de políticas em vigor ou novas como, por exemplo, 

PRAP, ambientais, de atividades de lobbying e filiações, Quadro de 

Investimento Responsável, incluindo políticas de voto e envolvimento 

A.4.5 

E-learning sobre sustentabilidade A.4.3 ▪ 

▪ Primeira avaliação de riscos de direitos humanos A.4.7 

▪ Ações em prol dos Colaboradores e da Sociedade, bem como 

monitorização de resultados através de indicadores KPI 

A.4.3 

9 https://headless-api.ageas.com/sites/default/files/2021-09/2020%20UNEP%20FI%20PSI%20Progress%20report.pdf 
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Princípios para a Sustentabilidade nos Seguros Ações da Ageas em 2021 Referência 

2 Trabalharemos juntamente com os nossos Clientes e 

Parceiros de negócios para aumentar a sensibilização 

acerca de questões ambientais, sociais e de 

governance, gerir riscos e desenvolver soluções. 

▪ Lançamento da estratégia Impact24, que contempla, pela primeira 

vez, metas não financeiras para produtos e investimentos 

sustentáveis, incluindo o plano de ação para as alcançar A.3 

▪ Implementação e relato contínuos sobre TCFD aqui previstos https://sustainability.ageas.com/reporting 

Ponto de situação de políticas como, por exemplo, PRAP, Quadro de 

Investimento Responsável, incluindo políticas de voto e envolvimento 

https://sustainability.ageas.com/reporting ▪ 

▪ Promoção ativa de produtos sustentáveis, tais como “conduza 

menos” e “peças ecológicas”, bem como de investimentos 

sustentáveis, inclusive em imóveis 

A.4.2 

▪ Envolvimento ativo de forma direta e através da Action 100+ A.4.5 

▪ Primeira divulgação sobre a taxonomia europeia A.4.6 

3 Trabalharemos juntamente com governos, 

reguladores e outros Stakeholders principais para 

promover ações generalizadas, em toda a 

Sociedade, relativamente a questões ambientais, 

sociais e de governance. 

▪ Promoção ativa de iniciativas de âmbito social, tais como Segurança 

Rodoviária, MAZE, doenças, literacia financeira 

Estabelecimento de cátedra na Universidade de Antuérpia em Sustentabilidade 

nos Seguros 

Colaboração com várias universidades acerca de ética, seguros, 

Colaboração com o mundo do ensino para apoiar pessoas socialmente 

vulneráveis 

Adesão a inúmeras organizações para promover ativamente os aspetos de ESG no sector 

dos seguros e no mundo como, por exemplo, o Fórum Económico Mundial, compromisso 

para com os Princípios do Investimento Responsável (PIR) 

▪ 

▪ 

▪ 
A.4.5 

▪ 

4 Demonstraremos responsabilidade e transparência na 

divulgação pública constante do nosso progresso na 

implementação dos Princípios. 

Divulgação anual no Relatório e Contas da Ageas, de acordo 

com as Normas GRI - core [atividade principal] 

Divulgações temáticas sobre, por exemplo, TCFD, CO2, impostos, 

atividades de lobbying, filiações, princípios do Pacto Global da ONU 

Resposta a várias agências de classificação ESG, entre outras, o 

CDP 

▪ 

▪ https://www.ageas.com/investors/quarterly-results 

https://sustainability.ageas.com/reporting 

▪ 
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Glossário e Abreviaturas 

Custo amortizado 

Montante pelo qual o ativo ou o passivo financeiro é valorizado no 

reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital em dívida, 

mais ou menos a amortização/acréscimo cumulativos de qualquer 

prémio/desconto e menos qualquer depreciação para imparidades. 

contrato, a menos que a companhia de seguros possa obrigar o 

tomador do seguro a pagar o prémio para essas obrigações. 

Perda de crédito 

Diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos a uma 

entidade de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a 

entidade espera receber (ou seja, todos os défices de caixa), 

descontados à taxa de juro original em vigor. 

Instrumento de dívida titularizado 

Obrigação ou nota financiada por instrumentos de dívida (excluindo 

hipotecas) ou contas a receber. 

Spread de crédito 

Diferencial de rendimento entre obrigações de dívida pública e 

obrigações ou créditos de empresas. 

Associada 

Empresa na qual a Ageas tem uma influência significativa, mas que não 

controla. 

Custódia 

Acordo, habitualmente entre um investidor e um banco (ou 

possivelmente um agente ou uma Sociedade gestora de fundos), 

através do qual o investidor deposita títulos, ouro ou outros valores 

para salvaguarda no banco, o qual, por sua vez, procede à 

salvaguarda dos valores a troco de uma comissão. 

Ponto base (bp) 

Um centésimo de um ponto percentual (0,01%). 

Cobertura de fluxos de caixa 

Cobertura para mitigar a exposição a flutuações no fluxo de caixa 

de um ativo ou passivo reconhecido, ou transação prevista, como 

consequência de movimentos em taxas ou preços variáveis. Custo de aquisição diferido 

Custo de aquisição de um novo e renovado contrato de seguros, 

principalmente comissões, subscrições, despesas de agência e de 

emissão de apólices, todos eles variáveis e que estão sobretudo 

relacionados com novos contratos. 

Justo valor limpo 

Justo valor excluindo a parte não realizada dos juros acumulados. 

Compensação 

Liquidação administrativa de transações de valores mobiliário, futuros e 

opções através de uma organização de compensação e das instituições 

financeiras a ela associadas (membros de compensação). 

Derivado 

Instrumento financeiro como um swap, contrato forward, contrato de 

futuros ou opção (emitido e adquirido). Este instrumento financeiro tem 

um valor que varia em resposta a alterações em diversas variáveis 

subjacentes. Requer pouco ou nenhum investimento líquido inicial, sendo 

liquidado numa data futura. 

Limites contratuais 

Nos termos da Solvência II, em princípio, todas as obrigações 

relacionadas com o contrato de seguros, incluindo obrigações 

relacionadas com os direitos unilaterais da companhia de seguros para 

renovar ou alargar o âmbito do contrato e as obrigações que estão 

relacionadas com os prémios pagos, fazem parte do contrato. As 

obrigações que estão relacionadas com a cobertura de seguros 

fornecidos pela companhia de seguros após a data futura em que esta 

tenha um direito unilateral de (a) rescindir o contrato, (b) rejeitar prémios 

a pagar nos termos do contrato ou (c) alterar os prémios ou os 

benefícios a pagar nos termos do contrato de forma a que os prémios 

reflitam integralmente os riscos não pertencem aos limites do 

Seguro de invalidez 

Seguro contra as consequências financeiras da invalidez a longo prazo. 

Método dos fluxos de caixa descontados 

Abordagem à valorização, em que os fluxos de caixa projetados são 

descontados a uma taxa de juro que reflete o valor temporal do dinheiro 

e um prémio de risco que reflete a procura dos Investidores por um 

retorno adicional pelo risco que, afinal, o fluxo de caixa poderá não 

materializar. 
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União Europeia desde 1 de janeiro de 2005, para assegurar a 

contabilidade e divulgação transparentes e comparáveis. 

Participação nos resultados discricionária 

Direito contratual de receber, como suplemento aos benefícios 

garantidos, benefícios adicionais: 

▪ É provável que seja uma proporção significativa dos benefícios 

contratuais totais; 

Cujo montante ou timing fica contratualmente a critério do emitente 

e 

Que estão contratualmente baseados: (i) no desempenho de uma 

pool especificada de contratos ou um tipo especificado de 

contratos; (ii) nos retornos de investimentos realizados e/ou não 

realizados de uma pool especificada de ativos detida pelo emissor; 

ou (iii) nos lucros ou perdas da companhia, fundo ou outra 

entidade que emita o contrato. 

Imparidade 

Uma queda do valor, em que o montante transitado do ativo excede o 

montante recuperável. Neste caso, o montante transitado será 

reduzido para o seu montante recuperável através da demonstração 

de resultados. 

▪ 

▪ 

Contrato de seguros 

Contrato ao abrigo do qual uma parte (a Ageas, as suas subsidiárias ou 

associadas) aceita um risco significativo de seguro de outra parte (o 

tomador de seguro) ao concordar compensar o tomador de seguro se 

um futuro evento incerto especificado afetar de forma adversa o tomador 

de seguro. 
Derivado embutido 

Instrumento derivado que está incorporado noutro contrato – o contrato 

de base. O contrato de base pode ser uma dívida ou instrumento de 

capital, uma locação financeira, um contrato de seguro ou um contrato 

de compra ou venda. 

Contrato de investimento 

Apólice de seguro de vida que transfere o risco financeiro sem 

transferir um risco significativo de seguro. 

Benefícios dos Colaboradores 

Todas as formas de compensações oferecidas por uma entidade em 

troca dos serviços prestados pelos Colaboradores, adicionalmente à sua 

remuneração ou salário. 

Ativo intangível 

Ativo não monetário identificável que é reconhecido como custo se, e 

apenas se, gerar benefícios económicos futuros e se o custo do ativo 

puder ser mensurado de forma fiável. 
Perdas de crédito esperadas (ECL) 

Média ponderada das perdas de crédito com o respetivo grau de 

risco de um incumprimento ocorrer. 

Propriedade de investimento 

Propriedade detida pela Ageas para adquirir rendimento de rendas ou 
para valorização do capital. 

Justo valor 

Valor pelo qual um ativo (passivo) pode ser adquirido (incorrido) ou 

vendido (liquidado), entre partes informadas e que atuem de livre 

vontade numa transação em condições normais de mercado. 

Lista dos códigos de 
divisas de acordo com 
a norma ISO 
AUD 

CAD 

CHF 

CNY 

DKK 

GBP 

HKD 

HUF 

INR 

MAD 

MYR 

PHP 

PLN 

RON 

SEK 

THB 

TRY 

TWD 

USD 

ZAR 

Austrália, Dólar 

Canadá, Dólar 

Suíça, Franco 

China, Yuan Renminbi 

Dinamarca, Coroa 

Grã-Bretanha (Reino Unido), Libra 

Hong Kong, Dólar 

Hungria, Florim 

Índia, Rupia 

Marrocos, Dirham 

Malásia, Ringgits 

Filipinas, Peso 

Polónia, Zloty 

Roménia, Leu 

Suécia, Coroa 

Tailândia, Baht 

Turquia, Nova Lira 

Taiwan, Novo Dólar 

Estados Unidos da América, Dólar 
 

África do Sul, Rand 

Cobertura de justo valor 

Cobertura de uma exposição a variações no justo valor de um ativo ou 

passivo reconhecido (ou de parte do mesmo) ou um compromisso 

firme A exposição é imputável a um risco particular e irá afetar o 

resultado líquido reportado. 

Locação financeira 

Locação que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios 

inerentes à propriedade de um ativo. O título de propriedade poderá ou 

não ser eventualmente transferido. 

Goodwill 

Valor pelo qual o justo valor dos ativos adquiridos, passivos incorridos 

ou assumidos e instrumentos de capital emitidos, mais quaisquer custos 

diretamente imputáveis ao negócio, excede o interesse da Ageas no 

justo valor dos ativos adquiridos, passivos e passivos contingentes 

assumidos. 

Prémios brutos emitidos 

Prémios totais (adquiridos ou não) por contratos de seguro emitidos ou 

aceites durante um período específico, sem dedução de prémios 

cedidos. 

Rácio de liquidez 

Indicador que permite avaliar se os fluxos de entrada em caixa da Ageas 

asseguram a posição de liquidez para um funcionamento eficiente, 

manter a reputação da Ageas no mercado e permitir cobrir fluxos de 

saída de caixa em condições normais de mercado. 
Contabilidade de cobertura 

A contabilidade de cobertura reconhece os efeitos compensatórios nos 

lucros ou perdas das variações nos justos valores do instrumento de 

cobertura e a rubrica coberta. 
Capitalização bolsista 

Valor atribuído à companhia pela bolsa de valores. A capitalização bolsista 

corresponde ao número de ações em circulação multiplicado pelo preço 

das ações num dado momento. 
IFRS 

As Normas Internacionais de Relato Financeiro têm sido utilizadas como 

normas contabilísticas para todas as empresas cotadas em bolsa na  
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seguros (ou custos de aquisição ou ativos intangíveis diferidos) é 

apenas reconhecido no capital próprio se os ganhos ou perdas não 

realizados forem reconhecidos diretamente no capital próprio. 

NCI 

Participações não controladoras. 

Cobertura de investimentos líquidos 

Cobertura utilizada para reduzir os riscos financeiros da participação de 

uma entidade de relato dos ativos líquidos de uma entidade estrangeira 

ao realizar transações que compensem o perfil de risco. 

Operação de empréstimo de títulos 

Um empréstimo de um título de uma contraparte a outra, que tem 

eventualmente de devolver o mesmo título como reembolso. O 

empréstimo é muitas vezes garantido. O empréstimo de títulos 

permite que uma entidade na posse de um título em particular tenha 

melhores proveitos. 
Valor nocional 

Valor de unidades monetárias, número de ações, um número de 

unidades de peso ou volume ou outras unidades especificadas num 

contrato de derivados. 

SPPI (Solely Payments of Principal and Interest) 

Ativo financeiro aprovado no teste SPPI se os termos contratuais do 

ativo financeiro derem origem, em datas específicas, a fluxos de caixa 

que sejam exclusivamente pagamentos de capital em dívida e juros 

sobre o capital em dívida. 

Locação operacional 

Contrato que permite a utilização de um ativo em troca de pagamentos 

periódicos, mas que não atribui direitos semelhantes à propriedade legal 

do ativo e em que os riscos financeiros relacionados com o ativo são 

suportados pelo locador. 

Rácio de liquidez em condições de stress 

Conjunto de indicadores que permite avaliar se a produção da Ageas 

assegura suficientemente uma posição de liquidez para funcionar 

eficazmente, manter a reputação da Ageas no mercado e evitar perdas 

de obrigações nos seus passivos em condições de stress de liquidez. 

Margem operacional 

Resultado operacional dividido pelos prémios líquidos. O resultado 

operacional é o lucro ou perda que deriva de todas as operações, 

incluindo subscrição e investimentos. 
Instrumentos de crédito estruturado 

Títulos criados por restruturação dos fluxos de caixa de contratos 

financeiros e abrangendo títulos de dívida titularizados (ABS - asset-

backed securities), títulos hipotecários (MBS - mortgage-backed 

securities) e obrigações de dívida garantida (CDO - collateralised debt 

obligations). 

Opções 

Privilégio vendido por uma parte a outra que dá ao comprador o direito, 

mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um preço 

acordado durante um certo período de tempo ou numa data específica. 

Obrigações subordinadas (empréstimo) 

Empréstimo (ou título) subordinado a outros empréstimos (ou títulos) 

no que respeita a direitos a ativos ou rendimentos. 

Participação no capital próprio 

Títulos de capital de empresas que não estão cotadas numa bolsa de 

valores. Os Investidores que tencionem vender a sua participação numa 

empresa privada têm de encontrar eles próprios um comprador, devido à 

ausência de um mercado. 

Subsidiária 

Qualquer empresa sobre a qual a Ageas, direta ou indiretamente, tenha 

o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais para obter 

os benefícios das suas atividades (“controlo”). 
Provisão 

As provisões são passivos que envolvem incertezas quanto ao montante 

ou data dos pagamentos. As provisões são reconhecidas se existir uma 

obrigação presente para transferir benefícios económicos, como fluxos de 

caixa, em resultado de eventos passados e puder ser feita uma 

estimativa fiável aquando da demonstração da posição financeira. 

Data de contrato 

Data em que a Ageas se torna uma parte das disposições contratuais de 

um ativo financeiro. 

Valor do negócio adquirido (VOBA) 

Valor atual de futuras receitas de contratos de seguro adquiridos. O 

VOBA é reconhecido como um ativo intangível e é amortizado ao longo 

do período em que os prémios ou os lucros brutos das apólices são 

reconhecidos. 

Acordo de recompra invertido 

Compra de títulos com um acordo para os revender a um preço mais 

elevado numa data futura específica. 

Shadow accounting (Contabilidade de cobertura) 

De acordo com as IFRS 4, uma seguradora pode, sem ser obrigada, 

alterar as suas políticas contabilísticas de forma a que um ganho ou 

perda reconhecido, mas não realizado de um ativo afete a mensuração 

de passivos de seguros. O acerto diferido relacionado com o passivo de  

VaR 

Abreviatura de valor em risco (value at risk). Técnica que utiliza a 

análise estatística das tendências de mercado e volatilidades históricas 

para estimar a probabilidade de as perdas de uma dada carteira 

excederem um determinado valor. 
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Abreviaturas 

AFS  

ALM  

CASHES  

CDS 

CEU  

UGC 

DPF  

ECL 

EPS 

Euribor  

VE 

FRESH RGPD 

 HTM 

 HFT  

IBNR  

IFRIC 

 IFRS  

LAT  

MCS  

OTC 

 SPPI  

SPV 

UK 

 

Disponíveis para venda 

Gestão de ativos e passivos 

Títulos híbridos ligados aos mercados de capitais convertíveis e subordinados 

Swap de incumprimento de crédito 

Europa Continental 

Unidade geradora de caixa 

Participações discricionárias nos resultados 

Perdas de crédito esperadas 

Resultados por ação 

Taxa interbancária de oferta do euro 

Valor embutido 

Obrigações híbridas subordinadas ligadas aos mercados de capitais à taxa variável 

Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Detidos até à maturidade 

Detidos para negociação 

Incorrido, mas não relatado 

International Financial Reporting Interpretations Committee (Comissão de Interpretação das Normas Internacionais de Relato 

Financeiro)  

International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais de Relato Financeiro) 

Teste de adequação de responsabilidade 

Valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis 

Mercado fora da bolsa 

Solely Payments of Principal and Interest (Apenas pagamentos do Capital em dívida e juros) Veículo para fins especiais 
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