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NOS PRÉMIOS ENTREGUES ÀS SEGURADORAS

PPR registaram um acréscimo de 21%
face ao período homólogo de 2018

A

pesar de se apelidarem seguros, estes não cobrem qualquer tipo de
risco. Este tipo de seguros são produtos financeiros que proporcionam um
determinado rendimento a quem neles
investir. De entre os seguros financeiros
destacam-se os designados PPR, cujo
princípio do investimento é simples. O
aforrador apenas tem de entregar uma
determinada quantia, periodicamente
ou de uma só vez, a uma companhia
seguradora ou a uma sociedade gestora
de fundos de pensões ou de fundos de
investimento mobiliário (entidades que
podem gerir os PPR).
Os Planos Poupança Reforma (PPR)
estão a captar cada vez mais adeptos,
sendo que em 2018 foram uma boa
opção para muitos dos que tinham em
carteira aplicações nestes produtos de
poupança para a reforma. A remuneração dos PPR sob a forma de seguro aumentou face ao ano anterior, distribuindo um retorno médio 12 vezes superior
ao dos depósitos a prazo, com sete em

cada dez produtos a baterem ainda a inflação. Os dados são da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), mostram que os PPR sob a
forma de seguro existentes em Portugal
apresentaram uma rentabilidade média
de 2,18%, em 2018. Este retorno compara com os 2,13% obtidos em 2017.
Embora a taxa de poupança dos portugueses tenha diminuído fortemente
nos últimos anos, temos vindo a assistir
ao aumento dos prémios entregues às seguradoras, sendo que em junho de 2019
os Planos Poupança Reforma (PPR) registaram um acréscimo de 21% face ao
período homólogo de 2018, de acordo
com os dados da Associação Portuguesa
de Seguradoras (APS).
“Apesar da reduzida taxa de poupança verificada nos últimos anos entre os
portugueses e de não existirem os benefícios financeiros e fiscais desejáveis à
contratação dos PPR, estes ainda continuam a ser um produto popular entre
os portugueses e adaptado à realidade da

Os Planos Poupança Reforma (PPR) estão a captar cada vez
mais adeptos, sendo que em 2018 foram uma boa opção para
muitos dos que tinham em carteira aplicações nestes produtos
de poupança para a reforma.

maioria das famílias, é de opinião Paulo
Silva, diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir.
Destaca que “o atual sistema social
tem uma sustentabilidade frágil. Hoje
assistimos a uma pirâmide populacional invertida em Portugal: a natalidade
é mais baixa e há um envelhecimento da
população (acima da média dos países
europeus). Isto contribui para uma diminuição dos contribuintes. Os portu-

pança das famílias, sendo a mesma motivada por fatores de maior estabilidade
económica, com o aumento significativo do índice de confiança do consumidor, e por um forte apelo ao consumo.
Na opinião de Ana Paulo, Head of
Life Soluções Vida da Zurich, “em Portugal, o PPR continua a ser um produto
de referência. Porque é simples, facilmente percetível pelo cidadão e porque
tem um sólido histórico de confiança

Apesar de a taxa de poupança dos portugueses ter
diminuído fortemente nos últimos anos, temos vindo a
assistir ao aumento dos prémios entregues às seguradoras.

gueses estão cada vez mais sensibilizados
com o facto de que preparar a reforma é
urgente. Quanto mais cedo pouparem,
melhor. Os PPR na forma de seguro são
uma boa alternativa”.

Seguradoras podem
potenciar soluções
João Serafim, gestor do Segmento
Vida da Ageas Seguros, considera que “o
perfil dos clientes em Portugal é marcadamente conservador, e por esse motivo
os produtos de capital garantido têm
uma forte aceitação, como são o caso
dos seguros de capitalização e dos PPR”.
Acrescenta que “a evolução do mercado, com redução substancial das taxas
garantidas em depósitos bancários, tem
dado às seguradoras uma oportunidade
para potenciar soluções alternativas de
investimento”. Em sentido inverso, destaca, surge uma redução da taxa de pou-

e credibilidade. Apesar de as taxas de
rentabilidade estarem a descer em todo
o tipo de investimento, os portugueses
reconhecem o PPR como um complemento de reforma individual para mitigar a preocupação que têm em relação
a esta fase da vida”. Acrescenta que os
portugueses percebem a mais-valia de
pouparem durante a vida ativa através
dos PPR para depois estarem mais descansados na aposentação.

Incertezas e receios
não ajudam na poupança
No sentido de favorecer o crescimento
económico após a última grande crise nos
mercados ﬁnanceiros, tem sido adotada
uma política de baixas taxas de juros, que
se reﬂetem nos comportamentos de poupança dos cidadãos e consumidores.
“As incertezas e receios que pautam o
panorama económico atual também não
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têm ajudado no sentido de aumentar as
taxas de poupança, destaca Luís Anula,
CEO da MAPFRE.
Acrescenta que, “não sendo possível
a oferta de produtos de poupança com

Mónica Miguéis, diretora de Produtos Vida Financeiros da Allianz Portugal, destaca que “historicamente, e por
diferentes motivos, sejam eles económicos, políticos, sociais ou culturais, os
particulares têm vindo a atribuir às companhias de seguros, a responsabilidade
de gerir os seus investimentos e segurar
diferentes aspetos da sua vida. Para as
companhias de seguros, a confiança das
pessoas é fator de sucesso, sendo fundamental estabelecer entre ambas as partes
uma relação de proximidade e de mútua
confiança”.
Assim, acrescenta os particulares reconhecem a importância da constituição de poupança durante a vida ativa,
de forma a permitir manter, à idade de
reforma, algum nível de conforto. Esta
preocupação é legítima se avaliarmos as
sucessivas alterações às políticas fiscais
e as várias modificações aos regimes de
pensões, quer da Segurança Social, quer
da Caixa Geral de Aposentações, em que
muitas pessoas com uma vasta carreira
contributiva veem o seu poder económico reduzido quando atingem a idade de
reforma.
Mónica Miguéis refere também que
“uma parte considerável da população
procura as companhias de seguros durante a sua vida ativa para iniciar ou
continuar a constituição de poupança,
em seguros PPR, ou aplicar em seguros
de capitalização poupanças que já tenham constituído”.

Os PPR continuam a ser um produto popular entre os
portugueses e adaptado à realidade da maioria das
famílias.

rentabilidades atrativas e mesmo capitais garantidos, tal veio também retrair a
procura destes produtos. Uma economia
que não poupa é uma economia que está
a comprometer o seu desenvolvimento e
prosperidades futuras. Nesse sentido, temos todos que conseguir alterar os nossos hábitos de poupança a médio longo
prazo”.

Destaca, ainda que, apesar de a taxa
de poupança dos portugueses ter diminuído fortemente nos últimos anos,
temos vindo a assistir ao aumento dos
prémios entregues às seguradoras, sendo
que em junho de 2019 os Planos Poupança Reforma (PPR) registaram um
acréscimo de 21% face ao período homólogo de 2018 (APS).

OS INTERVENIENTES

Luís Anula
CEO da MAPFRE:

“Uma economia que não
poupa é uma economia que
está a comprometer o seu
desenvolvimento e prosperidades
futuras”.

Paulo Silva
diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir:

“Os portugueses estão cada vez
mais sensibilizados com o facto de
que preparar a reforma é urgente”.

João Serafim
gestor Segmento Vida da Ageas Seguros:

“Os produtos de capital garantido
têm uma forte aceitação, como
são os casos dos seguros de
capitalização e dos PPR”.

Mónica Migueis
diretora de Produtos Vida Financeiros da Allianz
Portugal:

“Os particulares reconhecem
a importância da constituição de
poupança durante a vida ativa, de
forma a permitir manter, à idade de
reforma, algum nível de conforto”.

Ana Paulo
Head of Life Soluções Vida da Zurich:

“Em Portugal, o PPR continua
a ser um produto de referência.
Porque é simples e facilmente
percetível pelo cidadão”.
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SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO E PPR

Estado e setor segurador
podem contribuir
para aumentar a poupança
no futuro

“

O papel das seguradoras, como um dos
principais players do setor ﬁnanceiro, é
fundamental para o aumento da consciência coletiva da necessidade de poupança”, destaca João Seraﬁm, da Ageas Seguros.
Acrescenta que “este desaﬁo ganha
ainda maior relevância perante o cenário
de taxas de remuneração historicamente
baixas, e que surgem como inibidoras da
pré-disposição natural para esta temática. Também é fundamental a captação de
consumidores mais jovens, uma vez que o
esforço para poupar para um complemento para a reforma é menor, devido à maior
longevidade do investimento”.
No caso da Ageas Seguros – refere o responsável – estamos fortemente empenhados
no aumento da literacia ﬁnanceira dos nossos clientes, e por isso a aposta na formação
da nossa rede de parceiros é fundamental
para a adequação das melhores soluções.
Para Mónica Miguéis, da Allianz, “oferecendo produtos diferenciadores e adaptados às novas realidades socioeconómicas”.
Assim, destaca que “as soluções Allianz são
revistas continuamente, acompanhando as
evoluções do mercado. A solidez do grupo
segurador internacional onde se insere e a
notoriedade da marca acompanham este desenvolvimento contínuo, tornando as soluções oferecidas diferenciadoras no mercado.
Prova disto mesmo é o lançamento recente do Allianz Investimento. Surge para

tacional inquestionável e um capital de
conﬁança junto dos consumidores que nos
coloca bem posicionados para termos um
papel decisivo nesse objetivo”, destaca Luís
Anula da MAPFRE.
Acrescenta que “pensamos que o Estado
e o próprio setor devem melhorar e reforçar
os programas no sentido da consciencialização da população da necessidade de poupar
para o futuro”.
O responsável refere que “temos feito
um esforço interessante para termos uma
oferta apelativa, para além dos seguros de
vida, ao nível dos seguros de poupança e de
investimento. Temos agora a capacidade de
avaliar, de forma mais consistente, o perﬁl
dos nossos clientes, de forma a encontrar,
dentro do nosso portfolio de produtos, os
que melhor se adaptem a cada um deles.
Em produtos com taxas e capitais garantidos não conseguimos dar rentabilidades
muito elevadas, mas temos agora produtos
muito interessantes em que com o nosso
know how em gestão de ativos e a nossa habitual prudência e responsabilidade podem
gerar remunerações atrativas, se tivermos
em conta a rentabilidade, em geral muito
baixa ou nula, da generalidade dos produtos ﬁnanceiros, como, por exemplo, os
depósitos. Estamos constantemente a procurar soluções para que todos, incluindo as
gerações mais novas, consigamos poupar
porque disso depende o nosso futuro”.

Nos últimos 15 anos o setor segurador, contrariamente
a outros da área ﬁnanceira, mostrou grande resiliência,
responsabilidade e capacidade de previsão e gestão de riscos.
dar resposta ao atual contexto de taxas de
juro baixas como um produto diferenciador e que tem uma expectativa de rentabilidade atrativa. Isto pressupõe que os clientes
queiram assumir algum risco e por isso a
determinação do perﬁl de risco do cliente
tem toda a importância”.
Ana Paulo, da Zurich, considera que
“diﬁcilmente o setor segurador poderá contrariar a descida das taxas de rentabilidade”.
Na sua opinião, a economia é global,
os riscos económicos, ambientais e sociais
são igualmente globais e os seguradores são
apenas um ator neste mundo tão interligado, não conseguindo sozinhos contrariar
este tipo de tendências. No entanto, desde
sempre que privilegiamos as poupanças de
médio e longo prazo e é isso que transmitimos aos nossos parceiros de negócio e clientes. Ao subscrevem seguros de poupança ou
PPR o cliente tem uma perspetiva futura e
não a rentabilidade imediata ou no curto
prazo.

Estado e o setor devem
reforçar os programas
“Nos últimos 15 anos o setor segurador,
contrariamente a outros da área ﬁnanceira,
mostrou grande resiliência, responsabilidade e capacidade de previsão e gestão de
riscos. Isso deu-nos uma melhoria repu-

Criar produtos ﬂexíveis
e adaptados à realidade
Para Paulo Silva, da Prévoir, o sector
pode contrariar esta tendência “criando
cada vez mais produtos ﬂexíveis e adaptados à realidade dos portugueses. Apostar
em novas abordagens pedagógicas e apelativas à poupança, é também um caminho
a fazer. É imprescindível alertar as pessoas
para pouparem para a sua reforma e, sobretudo, sensibilizar os jovens para começarem
a poupar desde o início da vida ativa”.
Acrescenta que as seguradoras devem
aﬁrmar-se junto dos portugueses como instituições de referência em matéria de poupança, a médio e longo prazo, consolidando a sua posição de liderança no que diz
respeito ao Índice Nacional de Satisfação
do cliente no segmento relativo ao sector
ﬁnanceiro. A preocupação constante das
seguradoras em prestar um serviço de excelência aos seus clientes explica o porquê de
o sector continuar a ser, consistentemente,
um dos sectores em que os consumidores
têm mais conﬁança.
“O sector segurador pode e deve reforçar a sua inﬂuência, para que os benefícios
ﬁscais associados a estes produtos sejam
aumentados. Esse incentivo é fundamental para apelar à poupança para a reforma”,
aﬁrma.
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SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO E PPR

Quais são os aspetos mais importantes
a ter em conta na subscrição dos Seguros
de Capitalização e PPR?
Na opinião de Ana Paulo, da Zurich, “na hora de tomar a decisão de
investimento, o cliente privilegia três
aspetos: a confiança no segurador,
os custos de gestão e a perspetiva das
rentabilidades. O cliente procura perceber a confiança e solidez financeira
do segurador, analisar os encargos de
gestão do produto, o seu histórico de
rentabilidade e perspetivar o resultado do seu investimento. Estes aspetos
são facilitados quando apresentamos
um produto simples, fácil de perceber,
transparente e flexível”.
Paulo Silva, da Prévoir, destaca que,
“antes de analisar pormenores técnicos
dos produtos, é importante que as pessoas tracem o seu plano de investimento a longo prazo, consoante a sua idade
e os seus rendimentos. Devem, assim,
determinar quais os valores de que precisam para ter uma vida confortável na
reforma. Para isso, devem apurar qual o
montante de rendimentos mensais que
podem poupar, depois de pagas as despesas fixas indispensáveis; devem ainda
pôr dinheiro de lado para as emergências
a médio prazo”.
Feito esse exercício, há que comparar
as soluções do mercado, tendo em atenção os seguintes aspetos: a reputação e
solidez financeira da instituição; a taxa
de rentabilidade garantida do produto
para esse ano e a taxa de rentabilidade
atribuída nos últimos três anos (embora
não seja garante de rentabilidade futura); as comissões de subscrição, de transferência e de reembolso. Quanto mais
elevadas forem as comissões, mais baixo
será o retorno total que se poderá obter.
E por fim, “verificar se o capital investido é garantido no final do contrato,
como no Prévoir PPR”.
Já que, diz, “importante mesmo é
que a reforma não seja esquecida e, entre
as diferentes opções para a preparar, os
PPR são uma excelente solução”.

Devemos começar
cedo a poupar
“O primeiro aspeto a ter em consideração é que todos os estudos apontam
no sentido de que o Estado Social não
conseguirá, através do sistema de Previdência Pública, garantir reformas que
permitam garantir a todos nós quando
nos aposentarmos o nível de vida que
temos durante a nossa vida laboral”, diz
Luís Anula. Nesse sentido, e a pensar no
nosso futuro, devemos começar cedo a
poupar, para que, mais tarde, consigamos manter o nosso bem-estar. “Os PPR
e sobretudo os seguros de investimento
com capitalização são um meio privilegiado para fazermos isso”, destaca o responsável da MAPFRE.
Acrescenta que “continuamos a ter
benefícios fiscais que são sempre importantes e alguns produtos de investimentos nomeadamente “Unit-Linked”, com
um risco muito reduzido, capital garantido ao vencimento e rendimento inte-

ressantes no primeiro ano, são excelentes
opções a considerar”.
Outro aspeto que é sempre fulcral,
para além do já referido da adaptação do
produto ao perfil do cliente, é a diversificação das poupanças e investimentos
que cada um de nós faz, sobretudo num
cenário em que, para ter rentabilidades
mais atrativas, tenhamos de assumir um
pouco mais de risco.
Para Luís Anula, “para fazer isso devemos contar com as seguradoras que, com
a sua experiência na gestão de poupanças,
proximidade das nossas redes de distribuição e nível de assessoria em soluções
de poupança a médio e longo prazo que
podemos oferecer, estamos numa posição ímpar para garantir uma subscrição
destes produtos que vá ao encontro das
expectativas e necessidades de todos”.

Seguros assentam
em base comum
Na opinião de Mónica Miguéis, da
Allianz, “estes seguros, apesar de diferirem em forma e comunicação entre as
diferentes companhias de seguros, assentam numa base comum”.
1 - Entregas: Relativamente à periodicidade de entregas para constituição da poupança, os seguros de capitalização podem ter apenas uma entrega
única no início do contrato ou podem
permitir efetuar entregas regulares e/
ou extraordinárias. No caso dos seguros PPR, para além da possibilidade de
uma entrega inicial, permitem, quase
sempre, entregas regulares. Poderão
ainda ter a possibilidade de entregas
extraordinárias.

2 - Prazo: Os produtos de capitalização têm, normalmente, um determinado prazo fixo preestabelecido,
enquanto os PPR têm uma duração
mínima entre cinco anos e o tempo
até à idade de reforma da pessoa que
o contratou.
3 - Encargos: Outro aspeto a
considerar são os encargos cobrados.
Existem diferentes tipos de encargos,

que o cliente pretende desmobilizar,
total ou parcialmente, o valor da sua
poupança antes do prazo estabelecido.
Estas penalizações são, normalmente,
expressas em percentagem do valor que
o cliente pretende resgatar e podem ser
fixas ou variáveis de acordo com as
condições de mercado do momento.
João Serafim, da Ageas destaca que
a “definição do objetivo da poupança e

“Devemos começar cedo a poupar para que mais tarde
consigamos manter o nosso bem-estar. Os PPR e sobretudo
os seguros de investimento com capitalização são um meio
privilegiado para fazermos isso”.
podendo ser cobrados sobre cada entrega efetuada (encargos de aquisição)
e/ou cobrados mensal ou anualmente,
por razões de gestão dos valores aplicados (encargos de gestão).
4 - Taxa de juro: Tradicionalmente, tanto os seguros de capitalização como os PPR possuíam uma taxa
de juro garantida pela totalidade do
prazo do contrato. Atualmente, muitos produtos têm vindo a ser adaptados, nomeadamente, passando a disponibilizar taxas de juros comunicadas
anualmente. Existem ainda soluções
com rendimento variável, acompanhando diretamente a evolução do
Fundo de Investimento onde são aplicadas (Unit-Linked).
5 - Penalizações: Em relação às
penalizações existentes, estas são tipicamente aplicadas no momento em

o prazo a que está disposto a imobilizar
o investimento é fator decisivo do ponto de vista de motivação do cliente. De
seguida, deverá ser feita uma escolha
cuidada, tendo em conta o equilíbrio
entre o binómio rentabilidade e segurança”.
Acrescenta que “a escolha tendo por
base a solidez e consistência da seguradora, das várias soluções de produtos
existentes no mercado e da rentabilidade
também são fatores importantes. Outro
fator relevante é o benefício fiscal associado aos produtos financeiros das seguradoras, tendo estes uma redução da
taxa liberatória para prazos mais longos.
Como falamos de compromissos de médio e longo prazo, é essencial uma escolha ponderada, de forma a respeitar o
perfil de risco e as motivações de cada
cliente”.
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NOS PRÉMIOS ENTREGUES ÀS SEGURADORAS

PPR registaram um acréscimo de 21%
em junho de 2019 face ao período
homólogo de 2018

SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO E PPR

Estado e setor segurador podem
contribuir para aumentar a poupança
no futuro
Quais são os aspetos mais importantes
a ter em conta na subscrição dos
Seguros de Capitalização e PPR?
Págs. II a V
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