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salvamentos forçados, pagos pelos Esta-
dos com o dinheiro dos contribuintes, se 
sucederam um pouco por toda a Europa 
comunitária e pelos Estados Unidos.
 
Portugal, com o seu grau de total 
dependência do exterior globalizado, 
não podia ficar incólume a esta voragem 
avassaladora e destruidora da riqueza 
das economias. Apesar de não estarem 
directamente envolvidos nos negócios 
obscuros que levaram ao quase colapso 
do sistema financeiro internacional, os 
bancos nacionais sofreram indirecta-
mente, tiveram que ser capitalizados e 
fortalecidos, e alguns “podres” do sistema 
bancário nacional vieram a lume com 
uma contundência e amplitude que sur-
preendeu muita gente, a começar pelas 
próprias autoridades de regulação do 
sistema financeiro, que admitiram com 
louvável humildade terem “pecado” por 
inocência, ao acreditarem que as pessoas 
que geriam determinadas instituições 
eram credoras de confiança.
 
As consequências da crise financeira 
internacional começaram a sentir-se na 
economia real (a economia das famílias) 
com maior profundidade na último 
trimestre de 2008, o exercício que aqui 
comentamos, esperando-se que venha a 
ter consequências mais dramáticas em 
2009. As dificuldades em obter crédito 

O exercício de 2008 ficará indelevel-
mente marcado na memória das gerações 
actuais e vindouras como um dos mais 
difíceis da história da Humanidade. 
Viveu-se com efeito uma crise financeira 
internacional sem precedentes, que só 
não atingiu o dramatismo e a intensida-
de em termos de desagregação social que 
a crise de 1929 provocou no mundo, 
porque hoje existem os mecanismos, 
políticos e económicos, que permitem 
gerir concertadamente uma crise desta 
natureza.
 
Os alicerces da sociedade em que vive-
mos foram, no entanto, abalados de for-
ma dramática pelos excessos assentes na 
ambição e na ganância desmedidas, bem 
como na falta de ética e de escrúpulos de 
um pequeno número de executivos do 
mercado financeiro. Nomes de empresas 
que nos acompanharam ao longo de uma 
vida, que eram referências de solidez, de 
criatividade e inovação nos seus sectores 
de actividade, de credibilidade e serieda-
de, desapareceram num ápice, devorados 
na tormenta que foi desencadeada pelo 
colapso do “casino” ilegal e irresponsável 
em muitas áreas, do verdadeiro “castelo 
de cartas” em que se tinha transformado 
o sector financeiro internacional.
 
Lehman Brothers, AIG, Merryl Lynch 
e muitas outras empresas de tradição 
desapareceram de repente ou ficaram 
irremediavelmente comprometidas, 
falidas, foram nacionalizadas ou engoli-
das por outras. Bancos como a UBS, que 
eram bastiões de solidez, boa gestão, cre-
dibilidade, ao ponto de uma recomen-
dação de investimento dessa instituição 
poder significar um acréscimo de muitas 
dezenas ou centenas de milhões de euros 
em capitalização bolsista para a empresa 
analisada e recomendada, ficaram de 
repente extremamente frágeis, à beira da 
falência, tendo sido salvas “in extremis” 
pelo Estado. Muitos outros exemplos de 

Resultados globais muito positivos

acentuaram-se, muitas empresas come-
çaram a ter dificuldades de tesouraria, 
a atrasar pagamentos a fornecedores, 
e esta cadeia perversa começou a ter 
consequências ao nível do pagamento 
de salários e da manutenção do emprego 
em muitas empresas. Sendo certo que há 
empresas a aproveitar-se da conjuntura 
actual para se fazerem de vítimas, e tra-
tarem de não cumprir as suas obrigações, 
não deixa de ser verdade que o impacto 
da crise financeira internacional afectará 
fortemente a economia real portuguesa, 
pelo facto de termos um tecido empresa-
rial frágil, muitas vezes ainda orientado 
para sectores de actividade nos quais 
não temos a menor possibilidade de 
concorrer internacionalmente, se não for 
com modelos criativos e inovadores que 
agreguem valor, e não estejam assentes 
no custo da mão-de-obra.
 
No sector segurador, que é sempre um 
reflexo do que acontece na economia 
do país, acentuou-se, aprofundou-se e 
agravou-se a luta concorrencial entre os 
operadores do mercado. O baixo cresci-
mento da nossa economia, a sistemática 
deslocalização de empresas que baseiam 
o seu sucesso num modelo de mão-de-
-obra barata e com maiores índices de 
produtividade, a falta de investimento 
produtivo e de poupança das famílias, 
o grau crescente de endividamento 

“Num contexto difícil como este, a Liberty Seguros encerrou o 
exercício de 2008 com números que nos enchem de orgulho e 

satisfação. Encerramos o exercício com um volume de negócios 
de 190,4 milhões de Euros”
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“Num contexto difícil como este, a Liberty Seguros encerrou o 
exercício de 2008 com números que nos enchem de orgulho e 

satisfação. Encerramos o exercício com um volume de negócios 
de 190,4 milhões de Euros”

familiar na classe média, e o consequente 
aumento da precariedade do emprego e 
do desemprego, tiveram outro ano mais 
consequências sérias para o sector segu-
rador, que na parte dos chamados Ramos 
Reais ou Não-Vida voltou a decrescer em 
2008, assumindo maior expressão a que-
da nos Ramos Automóvel (quase 7%) e 
Acidentes de Trabalho (quase 3%).
 
Num contexto difícil como este, a 
Liberty Seguros encerrou o exercício de 
2008 com números que nos enchem 
de orgulho e satisfação. Encerramos o 
exercício com um volume de negócios 
de 190,4 milhões de Euros, apenas 2.0% 
mais do que em 2007. Para isso contri-
buiu o crescimento positivo dos Ramos 
Não-Vida, que foi de 3.3%. A taxa de 
sinistralidade Não-Vida foi de 68.1%, a 
quota de mercado em Não-Vida subiu 
de 3.7% em 2007 para 3.9% em 2008, 
a margem de solvência subiu de 126.7% 
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em 2007 para 183.8% em 2008, e o 
retorno aos nossos accionistas, o ROE 
(return on equity) foi de10.2% em 2008, 
graças ao resultado líquido obtido no 
exercício de 2008, que foi de 5.948 
milhões de Euros.
 
Foi um exercício em que uma vez mais a 
Liberty Seguros se destacou por dezenas 
de iniciativas de negócio e de responsabi-
lidade social que traduzem uma verda-
deira e positiva diferenciação competitiva 
na nossa forma de estar e de operar no 
mercado. Desde patrocínios a Congres-
sos profissionais (Congresso de Acidentes 
de Trabalho e Rodoviários) e a eventos 
de solidariedade e prevenção (Semana 
Europeia da Mobilidade), passando 
pelo lançamento de produtos criativos e 
inovadores (Liberty Vida & Lar, Liberty 
Vida - Fundação do Gil, Liberty Bike, 
Liberty em Forma, Liberty Lar Emi-
grantes, Liberty Escolar, Novas Soluções 

Profissionais, Liberty Comércio). Desde 
acções de responsabilidade social, como 
a recolha de material escolar para escolas 
primárias em Cabo Verde, recolha de 
roupas para a AMI, a celebração do Dia 
da Árvore com dezenas de acções por 
todo o país em conjunto com escolas e 
Câmaras Municipais, até à abertura de 
dois Centros Liberty Auto (CLA Porto e 
CLA Lisboa), que vieram revolucionar a 
experiência de contacto dos clientes com 
a seguradora, quando sofrem um aci-
dente menor, até às aberturas de Espaços 
Liberty em Matosinhos e Guimarães. E 
não esquecendo obviamente a fantástica 
campanha televisiva comemorativa dos 5 
anos da Liberty Seguros em Portugal  
(celebrados a 23 de Maio de 2008), 
em que contamos com a presença do 
Pauleta, da Vanessa Fernandes e do Artur 
Agostinho, em mensagens que foram 
criadas com a finalidade de prestigiar os 
nossos intermediários de seguros, a quem 
aqui deixamos o nosso tributo de cari-
nho, consideração e respeito, pelo apoio 
com que sempre nos têm brindado.
 
Para encerrar gostaria, obviamente, de 
apresentar o meu tributo e agradeci-
mento aos nossos parceiros, prestadores 
de serviços e fornecedores, bem como à 
extraordinária equipa de colaboradores 
da Liberty Seguros. O alinhamento de 
todos à volta de uma estratégia simples, 
mas que procuramos executar com 
eficiência e baseados em princípios éticos 
fortes, dos quais todos nos orgulhamos, 
permitiu que possamos encerrar o exer-
cício de 2008 com a satisfação do dever 
cumprido, por ser mais um exercício 
memorável, rico em vivências positivas e 
enaltecedoras, e com resultados globais 
muito positivos.
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Mesa da asseMbleia Geral

Presidente: Dr. Frederico José de Melo Pereira Coutinho 
Secretária:  Dra. Maria da Paz Vale e Azevedo Tierno Lopes
  
Conselho de adMinistração

Presidente e  
Administrador Delegado: Dr. José António da Graça Duarte de Sousa
Vogal: Sr. David H. Long
Vogal: Sr. Christopher L. Peirce
Vogal: Sr. Luís Bonell Goytisolo
Vogal: Dra. Marta Sobreira Reis Alarcão Troni
  

Conselho FisCal

Presidente: Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho, R.O.C. n.º 634
Vogal: Dra. Maria Filomena Lindeiro Esteves Salgado Oliveira
Vogal:  Dra. Ana Cristina Louro Ribeiro Doutor Simões, R.O.C. n.º 946
Suplente: Dra. Ana Margarida Garrido Vaz Teixeira de Sousa Crespo de Carvalho

revisor oFiCial de Contas

 Ernst & Young Audit & Associados - S.R.O.C., n.º 178 

Representada por:  Dra Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, R.O.C. n.º 1230.

seCretário da soCiedade

Efectivo:  Dra. Maria da Paz Vale e Azevedo Tierno Lopes
Suplente:  Dr. Nuno Miguel da Silva Pimenta Madeira Rodrigues 
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Senhores Accionistas,
O Conselho de Administração da Liberty Seguros, S.A., nos termos legais e estatutários, 
submete à vossa apreciação o Relatório de Gestão e Contas relativos ao exercício de 
2008.

intRodUção
a libeRtY seGURos
A Liberty Seguros está presente, em Portugal, 
desde 23 de Maio de 2003, com a aquisição 
ao grupo Suíço Credit Suisse da antiga Com-
panhia Europeia de Seguros, S.A. Esta alterou 
a sua designação social para Liberty Seguros, 
S.A. por deliberação da Assembleia Geral de 
2 de Fevereiro de 2004. 
Com oito décadas de experiência, a Liberty 
Seguros conta com a dedicação de cada um 
dos seus 440 Colaboradores, na procura de 
melhores soluções de protecção para as famí-
lias portuguesas, particulares e para as micro, 
pequenas e médias empresas. 
Em todo o território nacional a Companhia 
possui 26 espaços comerciais designados 
por  Espaços Liberty Seguros e 7 Escritórios  
que apoiam os escritórios de Agentes de 
Seguros, aliados estratégicos da Companhia, 
através dos quais se oferece uma ampla gama 
de produtos e serviços que permitem aos 
Clientes usufruir de uma Vida mais segura e 
protegida.

o GRUPo libeRtY MUtUal 
Fundado em 1912, o Grupo Liberty Mutual, 
com sede em Boston nos Estados Unidos 
da América, é constituído por um conjunto 
de companhias internacionais de serviços 
financeiros diversificados e é um dos maiores 
grupos seguradores dos Estados Unidos da 
América. 
Com mais de 45.000 Colaboradores distri-
buídos por mais de 900 escritórios em todo 
o mundo, o Grupo Liberty Mutual oferece 
uma ampla gama de produtos e serviços 
de elevada qualidade para particulares e 
empresas. 

Missão
Em Portugal, como no resto do mundo, a Li-
berty Seguros encontra Valores como a Soli-
dariedade, o Espírito de Equipa, a Dedicação, 
o Empenho no Trabalho e a Responsabilida-
de para com a Comunidade, valores estes que 
estão em perfeita sintonia com a sua missão: 
PELA PROTECÇÃO DOS VALORES DA 
VIDA, procurando

> Compreender e satisfazer as expectativas 
dos Clientes, a quem serve através de 
soluções inovadoras de segurança que 
lhes permitam atingir os seus objectivos. 

> Ser líder nos mercados em que opera, 
criando valor para os accionistas.

> Manter a motivação e bem-estar dos Co-
laboradores proporcionando-lhes justas 
oportunidades de crescimento. 

objeCtivos
A Liberty Seguros orienta o seu negócio 
para os segmentos particulares, individuais e 
famílias, e pequenas e médias empresas, com 
incidência no ramo Não Vida, nomeadamen-
te em Automóvel, Acidentes de Trabalho e 
Incêndio. 
Os principais objectivos da Liberty Seguros 
passam por posicionar a Companhia nos 5 
primeiros grupos a operar em Portugal, para 
os principais negócios Não Vida, focalizando 
o negócio no canal de distribuição Agentes.
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iniCiativas 
estRatéGiCas 
A Companhia defende a protecção dos valo-
res da vida através de um serviço de qualidade 
e constante adequação às necessidades do 
mercado, garantindo a satisfação dos seus 
Clientes e o crescimento económico sustenta-
do do Grupo, nomeadamente através de:

> Desenvolvimento de produtos mais 
adequados às necessidades de protecção 
de cada Cliente.

> Aumento da presença geográfica nos 
principais mercados de forma a estar 
mais próximo dos Clientes. 

> Reforço do posicionamento da Liberty 
Seguros com base nos valores do Grupo 
e do mercado português.

> Potenciar o uso das novas tecnologias 
que se encontram ao serviço dos canais 
de distribuição, para oferecer um serviço 
inovador e mais eficaz.  

> Reconhecimento do mercado como uma 
empresa socialmente responsável. 

> Alertar a sociedade para a temática da 
prevenção rodoviária. 

Portugal Continental

Açores

Madeira



R&C’08 | Liberty Seguros Relatório do Conselho de Administração | 12

étiCa e 
compliance 
A Liberty Seguros dispõe de um Código de 
Ética e Conduta Profissional aplicável a todos 
os seus Colaboradores desde 1 de Maio de 
2005, código este que foi revisto e ampliado 
em Outubro de 2008. Este Código corres-
ponde à adaptação para Portugal do Código 
de Ética e Conduta Profissional do Grupo 
Liberty Mutual.
Atentas as especificidades da ordem jurídica 
portuguesa, e especialmente no que concerne 
ao direito laboral, entendeu-se imprescindível 
a adaptação de alguns aspectos e procedimen-
tos, com vista a uma assimilação mais fácil 
por parte dos seus destinatários e também 
dos respectivos sindicatos, que foram ouvidos 
durante o processo de adaptação. 
Foi assim possível a adopção do código, que é 
hoje uma das mais importantes componentes 
não apenas da normativa interna da Liberty 
Seguros mas também da própria cultura 
organizacional.
Também neste aspecto foi possível o destaque 
da Liberty Seguros, primeira seguradora 
a operar em Portugal a ter um código de 
conduta com esta abrangência e que será 
durante o ano de 2009 também divulgado 
no site público, em cumprimento da recente 
alteração do regime de acesso e exercício da 
actividade seguradora que estipula o dever de 
estabelecimento e monitorização do cumpri-
mento de códigos de conduta por parte das 
empresas de seguros.
No Código estabelecem-se importantes linhas 
de orientação da conduta profissional, escla-
recendo os comportamentos permitidos e não 
permitidos, bem como os comportamentos 
recomendados e que a Liberty Seguros consi-
dera como padrão adequado de conduta: 

1. Conflitos de Interesse: definição do que 
se entende por conflito de interesses, 
com exemplos de condutas proibidas; 

2. Utilização da Informação: contendo 
as regras de utilização de informação 
profissional, de direitos de propriedade 
industrial, segredos profissionais, direitos 
de autor e dados pessoais;

3 Política de Recursos Humanos: na qual 
se refere a responsabilidade de tratamen-
to com dignidade e respeito;

4. Utilização de Meios e Recursos da Liber-
ty Seguros; 

5. Cumprimento: é o capítulo do Com-
pliance por excelência, versando sobre 
a importância do cumprimento de leis, 
normas e regulamentos, integridade 
de controlos financeiros e relatórios 
públicos, práticas comerciais proibidas, 

cumprimento das leis de defesa da con-
corrência, e prevenção de crimes, como 
o branqueamento de capitais;

6. Reporte de Violações ao Código de Éti-
ca e Conduta Profissional: que explica o 
procedimento a adoptar em face de uma 
possível violação das regras do Código;

Em anexo ao Código, e de acordo com o 
procedimento nele previsto, existe um Termo 
de Declaração e Responsabilidade que é 
anualmente distribuído aos administradores, 
directores, quadros superiores e outros Cola-
boradores com determinadas funções e pelo 
qual se recordam as regras do Código e se dá 
aos Colaboradores abrangidos a oportunidade 
de identificação de potenciais conflitos de 
interesses.

A função de Compliance na Liberty Seguros. 
está a cargo do respectivo Gabinete Jurídico 
& Compliance, que integra nas suas funções 
os aspectos mais relevantes para que toda a 
organização esteja em posição de conformi-
dade legal:

> Garantir o apoio e resposta a todas as 
necessidades de conhecimentos, infor-
mação e apoio jurídicos decorrente da 
prossecução dos objectivos da Liberty 
Seguros, criando as condições necessárias 
à observação e ao cumprimento de todos 
os imperativos de natureza jurídico-legal 
(compliance) com impacto no desenvol-
vimento da actividade.

> Garantir a assessoria jurídica da Admi-
nistração e Direcções, assegurando a 
plena informação, esclarecimento e re-
solução de todas as questões de natureza 
técnico-jurídica. 

>  Garantir a divulgação e conhecimento 
do quadro legislativo aplicável à activi-
dade da Liberty Seguros.

> Assegurar a correcção técnico-jurídica 
e conformidade com os interesses da 
Liberty Seguros de todos os contratos 
da qual esta seja outorgante, revendo e 
redigindo os respectivos clausulados e 
apoiando a respectiva negociação.

> Executar a supervisão e controle da 
coerência técnico-jurídica dos clausu-
lados de todos os contratos de seguro 
comercializados pela Liberty Seguros; re-
dacção das Condições Gerais, Especiais e 
Particulares sobre textos propostos pelas 
áreas técnicas e revisão dos respectivos 
impressos e suportes.

> Assegurar a correcção técnico-jurídica, 

A Liberty Seguros dispõe de um Código de 
Ética e Conduta Profissional aplicável a todos os 
seus colaboradores desde 1 de Maio de 2005
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a conformidade legal e a conformidade 
com as regras e directivas do Grupo 
Liberty Mutual de todas as normas e re-
gulamentos internos da Liberty Seguros.

> Exercer todas as tarefas adstritas à 
função de Business Ethics Administrator, 
de acordo com a definição do Grupo 
Liberty Mutual.

> Integrar o Comité de Gestão de Riscos, 
com as funções constantes da respectiva 
definição.

A importância dos meios e instrumentos de 
cumprimento normativo é assim reconhe-
cida e assegurada pela Liberty Seguros, em 
cumprimento daquele que é mais um dos 
aspectos do controlo interno, nos termos 
da Norma Regulamentar do Instituto de 
Seguros de Portugal n.º 14/2005-R, de 29 de 
Novembro.

sisteMa de Gestão 
de RisCos e 
ContRolo inteRno
A política de gestão de risco aplica-se trans-
versalmente a todas as áreas da Companhia 
e define formalmente a estratégia e os objec-
tivos da gestão de risco da Liberty Seguros, 
englobando as funções, responsabilidade e 
as autorizações que suportam os processos 
adoptados pela Companhia para alcançar os 
respectivos objectivos. Adicionalmente, per-
mite precaver a Companhia para os diferentes 
tipos de risco em que a mesma incorre, assim 
como providenciar uma visão e conhecimen-
to claro da gestão de risco exercida pela Com-
panhia pelos diversos stakeholders e entidades 
de supervisão.
O Comité de Gestão de Risco é o orgão onde 
são debatidos os temas transversais a toda a 
empresa, relacionados com a Gestão de Risco 
e Controlo Interno e a quem cabe a respon-
sabilidade pela definição da política de gestão 
risco e respectivas propostas de revisão.
A política de gestão de risco é alvo de 
aprovação do Presidente do Conselho de 
Administração, sendo sujeita, no mínimo a 
uma revisão e actualização anuais. A decisão 
sobre a adequação da política de risco da 
Companhia é da responsabilidade final do 
Presidente do Conselho de Administração, 
com base em recomendação do Comité de 
Gestão de Risco.
Os riscos de Mercado, Liquidez e Crédito 
foram analisadas pela Liberty Seguros, e 
encontram-se divulgados no Anexo às contas 
na nota 4.3.
No âmbito da Secção 404 da Lei Sarbanes-

Oxley de 2002 Management Assessment 
of Internal Control  foi criada em 2003 e 
reformulada em 2005 a função de Auditoria 
SOX, que tem como competências assegurar 
a manutenção de um sistema de controlo 
interno sobre o reporte financeiro (ICFR), 
o qual garanta, de forma razoável, que 
existe consistência dos reportes financeiros 
produzidos, assim como, na preparação das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, 
de acordo com os princípios contabilísticos 
geralmente aceites. Em 2007, procedeu-se 
ao alargamento das funções desta área, à ma-
nutenção de um sistema de controlo interno 
sobre o reporte financeiro, eficácia e eficiência 
de operações e compliance e a sua designação 
foi alterada para Controlo Interno – SOX.

ReCURsos hUManos
PolÍtiCa de ReCURsos  
hUManos
A política de Recursos Humanos da Liberty 
Seguros é definida e orientada em função da 
estratégia da Companhia e consiste na plani-
ficação, organização, coordenação e controlo 
de técnicas que dão suporte e promovem o 
desempenho dos seus Colaboradores, apos-
tando no contínuo desenvolvimento e cresci-
mento profissional do seu Capital Humano.
Esta aposta assume uma importância signi-
ficativa, face ao período conturbado que em 
termos económicos se tem vindo a verificar, 
destabilizando os mercados financeiros numa 
proporção mundial. É particularmente im-
portante para a Liberty Seguros desenvolver 
e consolidar as competências contribuindo 
de uma forma estruturada e coesa para uma 
cultura que se pauta pelos valores de Hones-
tidade, Excelência, Rigor, Compromisso e 
Espírito de Equipa e cujo especial enfoque é 
o Cliente, bem como a qualidade de serviços 
que lhes são prestados.
Dotar os Colaboradores destas competências 
é o principal objectivo da política e estratégia 
da Direcção de Recursos Humanos: desen-
volver e consolidar competências específicas 
orientadas para o Cliente, superando as suas 
expectativas e antecedendo as suas necessi-
dades.  
A Liberty Seguros sabe que tem o potencial 
no Capital Humano. Reter e desenvolver este 
potencial é a sua principal tarefa, ajudando 
os Colaboradores a gerir as suas expectativas, 
carreiras profissionais, promovendo o seu 
bem-estar/equilíbrio pessoal e profissional. 
É esta atitude e forma de estar, pró-activa e 
orientada para o Cliente, suportada por uma 
forte Liderança que a diferencia no mercado 
segurador.

A Liberty Seguros dispõe de um Código de 
Ética e Conduta Profissional aplicável a todos os 
seus colaboradores desde 1 de Maio de 2005
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FoRMação
A Liberty Seguros para alcançar resultados 
de excelência, aposta no desenvolvimento 
dos seus Colaboradores, através de acções 
de formação internas e externas ou outras 
actividades:

> Parcerias com Instituições de Ensino 
Superior que visam o desenvolvimento 
de competências específicas através de 
cursos desenhados à medida para um 
grupo específico de Colaboradores.

> Bolsas de estudo que a Liberty Seguros 
comparticipa.

> Cursos importados do Grupo Liberty 
Mutual 

> Academia Liberty: de entre as diver-
sas iniciativas elencadas na Academia 
Liberty, merecem destaque os vários 
módulos de formação realizados por 
Colegas internos, que revelaram elevada 
pré-disponibilidade para a realização dos 
mesmos, partilhando os seus conheci-
mentos e experiência com os restantes 

> Acções de fortalecimento do Espírito de 
Equipa (Team Building) através de ini-
ciativas que alinham acções e comporta-
mentos, fortalecem as equipas, colo-
cando-as face a situações ou problemas 
com os quais têm de lidar e solucionar, 
exercitando as capacidades individuais 
num cenário que apela à participação de 
todos. No fundo, o que se vivencia no 
quotidiano em contexto empresarial.

A Liberty Seguros considera que a formação 
é um investimento da Companhia nos seus 
Colaboradores, mas também um reconheci-
mento pelo seu trabalho, porque acredita no 
seu potencial de desenvolvimento. 

sisteMa de avaliação  
de deseMPenho
A Liberty Seguros tem desde 2005 um siste-
ma de Avaliação de Desempenho para todos 
os seus Colaboradores que pressupõe 3 fases: 
Planeamento, Acompanhamento e Avalia-
ção, onde Colaboradores e Responsáveis se 
orientam para 2 parâmetros – Objectivos 
(Quantitativos) e Competências (Qualitati-
vos). Em 2008, a Liberty Seguros comple-
mentou esta avaliação com a introdução de 
um sistema de avaliação 360º ao nível das 
competências, passando a ter mais do que 
um avaliador (o próprio que se auto-avalia, 
a chefia hierárquica, os pares com funções 
idênticas, e a equipa).
O objectivo do sistema de avaliação mantém-
se enquanto ferramenta de suporte a uma 
gestão objectiva, focada no negócio, pelo que 
o 360º vem reforçar a avaliação de competên-
cias críticas, assim como o desenvolvimento 
de todos quantos contribuem para este 
objectivo.

eXPeRiÊnCia  
“GReat PlaCe to WoRK”
Em 2008, a Liberty Seguros voltou a partici-
par no estudo efectuado pelo Great Place To 
Work Institute tendo alcançado o 4º lugar no 
ranking e o 1º lugar das instituições financei-
ras. Este prémio constitui mais um motivo 
de orgulho e incentivo para a família Liberty, 
na dedicação que sempre têm demonstrado, 
tendo em consideração a análise de critérios 
de avaliação que estão na base deste estudo, 
e onde se destacam factores como a Credi-
bilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho 
e Camaradagem, e a experiência de cerca de 
20 anos da Instituição a realizar este tipo de 
estudo.
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A participação no estudo promovido pelo 
GPTW tem proporcionado à Liberty Seguros 
uma experiência desafiante, porque permite 
aferir de um modo muito eficaz a opinião dos 
seus Colaboradores relativamente aos temas 
abordados no estudo e que confirmam o 
esforço que a Liberty Seguros tem desenvol-
vido, no sentido de proporcionar excelentes 
condições de trabalho aos seus Colaboradores.

ResPonsabilidade 
soCial
Para a Liberty Seguros, as acções de respon-
sabilidade social são de extrema importância, 
pois geram valor, tanto para os seus Cola-
boradores, como para toda a Sociedade. A 
Companhia considera que ao incorporar 
a responsabilidade social na sua estratégia 
empresarial, beneficia pela ligação que cons-
trói com a comunidade, enquanto empresa 
cidadã.
Durante o ano de 2008 destacaram-se as 
seguintes acções:

> Projecto “Liberty Seguros - 1º Bebé 
do Ano 2008”: pelo quarto ano 
consecutivo, a Liberty Seguros lança 
o Projecto “Liberty Seguros - 1º Bebé 
do Ano” oferecendo um seguro de vida 
– “Liberty Vida”, com um capital no 
valor de €50.000, ao primeiro bebé a 
nascer em Portugal, no ano de 2008. O 
projecto, criado em 2005, visa ajudar as 
pessoas a viverem vidas mais seguras e 
estáveis dando um contributo positivo 
para a melhoria do seu dia-a-dia e está 
em pleno alinhamento com o lema da 
Companhia: “Pela protecção dos valores 
da vida”. 

> Livro “O sonho cor-de-verde da Rita” 
A Liberty Seguros apoiou o lançamen-
to do livro “O sonho cor-de-verde da 
Rita”, cuja apresentação ocorreu no 
dia 5 de Maio de 2008, data do 5.º 
aniversário da Rita, no Museu das 
Crianças (Jardim Zoológico de Lisboa). 
O livro “O sonho cor-de-verde da Rita” 
é um conto infantil cuja protagonista é a 
Rita, uma criança que sofre de paralisia 
cerebral – não fala, não vê e não anda 
- e que por esse motivo necessita de 
cuidados especiais diariamente. Neste 
conto, a Ritinha, como é carinhosamen-
te chamada por muitos – vai sonhar com 
as fadas que lhe vão conceder, de uma 
forma mágica, os desejos mais profundos 
como ver, falar, andar, tocar e brincar. 
Para tornar o livro acessível a todas as 
crianças, o livro vem acompanhado de 

um CD com a história contada pelas 
fadas, que inclui também a história 
contada em versão língua gestual.

> Liberty Seguros apoia abertura do ano 
lectivo do programa escola segura da 
PSP: a Liberty Seguros foi a Segura-
dora Oficial da abertura do ano lectivo 
2008/2009 do programa Escola Segura 
da PSP. 

> “Uma estória por uma manta”: em 
plena época natalícia, a Liberty Seguros 
associou-se a uma Campanha de Natal 
que tem como principal objectivo 
aproximar as pessoas mais velhas e mais 
novas, esbatendo as diferenças que a ida-
de pode criar. Assim, e em parceria com 
a Envelhecer com Prazer – Associação 
sem fins lucrativos, apadrinhou a inicia-
tiva “Uma estória por uma manta” que 
contou também com o apoio de diversas 
entidades: Grupo de Acção Voluntária 
- ACM, Associação Conversa Amiga, 
Centro Comunitário da Ordem 3ª, 
Caritas Setúbal, Liga Amigos Terceira 
Idade e Câmara Municipal de Setúbal. A 
oferta das 150 mantas funcionou como 
uma moeda de troca numa acção que 
visa sobretudo a amizade e a solidarieda-
de das pessoas.

> Escola Profissional Cristóvão 
Colombo: a Liberty Seguros, através 
de um protocolo com a Escola Profis-
sional Cristóvão Colombo, aposta no 
estreitamento de laços entre a comuni-
dade escolar do Funchal e a realidade 
empresarial. Os principais objectivos 
deste protocolo são a valorização da 
aprendizagem e do mérito dos alunos e 
a aproximação ao mercado de trabalho. 
No âmbito deste protocolo a Liberty 
Seguros premiou os alunos seleccionados 
com estágios e cursos na Companhia.

deFesa do Meio 
aMbiente

> Semana Europeia da Mobilidade: A 
Liberty Seguros associou-se novamente à 
Semana Europeia da Mobilidade (SEM), 
ao estar presente em vários eventos re-
gionais realizados de Norte a Sul do País 
e através do lançamento do novo pro-
duto Liberty Auto Híbridos. A Semana 
Europeia da Mobilidade teve como 
principal preocupação a sustentabilidade 
ambiental desenvolvendo várias inicia-
tivas de sensibilização que procuraram 
alertar para a humanização das cidades, 
muitas vezes bastante degradadas pela 
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massiva utilização do automóvel. 
> Projecto “Zero CO2”: Em parceria 

com a ECODES a Liberty Seguros lan-
çou em 2008 um projecto inovador em 
Portugal em que irá fazer a compensação 
das emissões de CO2 da sua frota auto-
móvel e de todos os automóveis híbridos 
dos Segurados, quer os novos quer os 
que já estão em carteira. 

> Projecto “Dar vida à vida, plantemos 
uma árvore”: Para assinalar o dia da 
Árvore, 21 de Março, a Companhia 
realizou pelo 3º ano consecutivo uma 
campanha nacional que consistiu na 
plantação de espécies de árvores em 
várias regiões do país. Esta iniciativa 
realizou-se em todas as regiões onde a 
Liberty Seguros está presente, através 
dos seus Espaços Liberty, e contou com 
a colaboração e parceria de Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesias locais, 
assim como das crianças de várias escolas 
locais. Com este projecto a Liberty 
Seguros contribuiu para a reflorestação 
nacional.

PRevenção 
RodoviáRia
A Liberty Seguros tornou-se no dia 20 de 
Junho de 2008 a primeira companhia segu-
radora, em Portugal, a subscrever a European 
Road Safety Charter (Carta Europeia de 
Segurança Rodoviária), comprometendo-se a 
implementar diversas acções, com o objectivo 
de sensibilizar e alertar o público em geral 
sobre temas de prevenção rodoviária de forma 
a fomentar hábitos de condução mais segura. 
O objectivo global é reduzir, pelo menos, em 
50% o número de mortes até 2010.
Neste âmbito a Liberty Seguros implemen-
tou:

> Uma Campanha de Rádio de Prevenção 
Rodoviária, sobretudo em épocas de 
maior tráfego nas estradas, como o Ve-
rão, Natal, Carnaval, Páscoa e Feriados, 
visando alertar e relembrar os automo-
bilistas sobre os perigos da condução 
sem cinto, a não utilização da cadeirinha 
para crianças, maior cuidado com chuva 
e nevoeiro, verificação das condições da 
viatura, entre outros conselhos.

> Uma Acção de Condução Defensi-
va para Condutores de Transportes 
Colectivos de Crianças que teve como 
objectivo aumentar e melhorar as 
capacidades individuais dos condutores 
sensibilizando-os e a sociedade em geral, 
para a protecção das crianças em todo 

e qualquer tipo de transporte, quer 
público quer privado. A Liberty Seguros 
pretende com este tipo de acções 
sensibilizar cidadãos utilizadores da via 
pública, incutindo nestes o cumprimen-
to de regras e deveres. Com este tipo de 
eventos pretende proporcionar, dotar e 
actualizar conhecimentos aos condutores 
de forma a permitir uma melhor reacção 
às situações de perigo do dia-a-dia e evi-
tar acidentes. É preciso não esquecer que 
a segurança das crianças está nas mãos 
de quem as conduz.

PatRoCÍnios 
desPoRtivos
Ciclismo
A Liberty Seguros patrocina desde a época 
de 2005 a Equipa Profissional de Ciclismo 
Liberty Seguros. A Equipa conta com ciclistas 
como: Hector Guerra, Hernâni Broco, Koldo 
Gil, Manuel Cardoso, Isidro Nozal e José 
Rodrigues entre outros jovens promessas da 
modalidade, para a disputa do calendário 
nacional de ciclismo. Em 2008, a Equipa 
ficou novamente em 1º lugar no ranking por 
Equipas na “VOLTA A PORTUGAL EM 
BICICLETA”. 

Andebol
A Liberty Seguros continuou durante 2008 a 
apoiar a Equipa de andebol “Liberty Seguros/
São Bernardo Andebol Clube”, que joga na 
Liga Profissional de Andebol. Este apoio 
reforça uma vez mais a aposta da Liberty 
Seguros no desporto e na defesa de um estilo 
de vida saudável baseado em valores como o 
espírito de Equipa, a dedicação e o empenho.

Body Board
Para consolidar a sua política de patrocínios 
desportivos, a Liberty Seguros associou-se há 
três épocas a João Pinheiro, o bodyboarder 
de 20 anos, que conquistou vários títulos em 
anos anteriores. Com este patrocínio, a 
Liberty Seguros transmite, uma vez mais, a 
sua imagem dinâmica, saudável e desportista. 

Todo-o-Terreno
A Liberty Seguros patrocina o Piloto Miguel 
Barbosa, atleta de alta competição e Tri-
Campeão Nacional de TT. Com esta aposta a 
Liberty Seguros reforça o seu posicionamento 
nos apoios desportivos, com a mensagem que 
mesmo em velocidade a segurança é essencial. 

Pólo Aquático
A Liberty Seguros mantém apoio à Equipa de 
Pólo Aquático CDUP/ Liberty Seguros. 

BTT
A Liberty Seguros patrocina o Team Liberty 
Seguros/ Run&Bike/ Bttcc, que é considera-
da, no actual panorama nacional da moda-
lidade, uma das Equipas referência devido à 
estrutura e pilotos apresentados, tendo como 
principal preocupação a construção de uma 
estrutura mais sólida e profissional, semelhan-
te às das Equipas de Ciclismo de Estrada. 

A Liberty 
Seguros 
tornou-se 
no dia 20 de 
Junho de 2008 
a primeira 
companhia 
seguradora, 
em Portugal, 
a subscrever 
a European 
Road Safety 
Charter (Carta 
Europeia de 
Segurança 
Rodoviária)
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PRojeCtos 
institUCionais
libeRtY seGURos PReMioU 
ideias inovadoRes - tRoFéU 
CRiaR 2008
Durante 2008 a Liberty Seguros lançou o 
troféu CRIAR08, que pretende identificar e 
apoiar ideias de negócio inovadoras, em sec-
tores estratégicos do mercado. Nesta primeira 
edição do CRIAR 08 a Parkurbis, Parque de 
Ciência e Tecnologia da Covilhã, a Câmara 
Municipal da Covilhã, a Fundação da Ju-
ventude e a Ensigest (IPAM) associaram-se à 
Liberty Seguros com o objectivo de estimular 
o empreendedorismo e a inovação no interior 
do país, com vista à criação de uma nova 
empresa com sede no concelho da Covilhã. O 
CRIAR 08 pretendeu recolher candidaturas 
nas áreas de Software e Multimédia, Saúde 
e Bem-Estar, Agro-Alimentar e Energias 
Alternativas. O primeiro, segundo e terceiro 
classificados no Troféu CRIAR 08 receberam 
um prémio para a criação de uma empresa no 
concelho da Covilhã.

4ª edição do PRéMio  
de FotojoRnalisMo 
 libeRtY seGURos
Durante 2008 realizou-se a 4ª edição do 
Prémio de Fotojornalismo Liberty Seguros. 
Este Prémio visa galardoar trabalhos de 
fotografia realizados nas provas de ciclismo 
ocorridas em 2008. Este Prémio, composto 
pelas Categorias “Melhor Momento Liberty” 
e “Melhor Fotografia no decorrer da Prova”, 
destina-se a fotógrafos profissionais que 
acompanham o ciclismo nacional e tem como 
objectivo o reconhecimento do seu trabalho 
que todos os anos dá cor a esta modalidade 
e contribui para a sua divulgação junto do 
grande público.

ConGResso aCidentes de 
tRabalho e RodoviáRios: 
PReveniR e RePaRaR
Em Fevereiro de 2008 a Liberty Seguros 
organizou o Congresso Acidentes de Tra-
balho e Rodoviários: Prevenir e Reparar, no 
Centro de Congressos de Lisboa. Durante 
dois dias a Liberty Seguros, em parceria com 
o I.N.M.L.I.P., e a APADAC, levaram a 
cabo uma discussão, perante 400 congres-
sistas, sobre a problemática dos acidentes de 
trabalho e acidentes rodoviários em Portugal. 
Descobrir qual o caminho a seguir e como 
baixar os números dos respectivos índices fo-

ram algumas das questões às quais um painel 
distinto de oradores tentou responder. 
Uma das conclusões a retirar do Congresso 
é sem dúvida a importância da sensibilização 
e mobilização social em relação aos riscos 
e à prevenção de acidentes. É fundamen-
tal incrementar na sociedade uma cultura 
de prevenção a começar desde o ensino, 
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senQUadRaMento 

MaCRoeConóMiCo
eConoMia MUndial
A actividade económica mundial depois de 
anos de crescimento entrou numa fase de de-
saceleração e para muitos países de recessão. 
Este ciclo inicia-se com a turbulência nos 
mercados financeiros, despoletada com a crise 
do subprime em Agosto de 2007 nos EUA, 
e intensificou-se durante o ano de 2008. 
Em conjunto com o preço alto dos recursos 
energéticos, dos commodities, e dos produtos 
alimentares, a crise repercutiu-se mundial-
mente no abrandamento da actividade pro-
dutiva, na solvência das empresas e nos níveis 
de confiança e incerteza dos empresários e 
consumidores. 

Contudo em termos globais e graças ao 
crescimento forte das economias asiáticas, 
especialmente China e Índia, o crescimento 
mundial continuará a manter-se com valores 
na ordem dos 3%, nos próximos anos.

A actividade económica mundial, 
depois de anos de crescimento, entrou 
numa fase de desaceleração e para 
muitos países de recessão.
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O aumento dos prémios de risco verificados 
nos mercados monetários e financeiros levou 
a uma subida das taxas de juro nos EUA e 
zona Euro. Contudo com o agravamento da 
crise financeira na segunda metade do ano 
de 2008, tanto o Banco Central Europeu 
(BCE) como a Reserva Norte-Americana 
(FED) viram-se obrigados a descer as taxas de 
referências como forma de estimular a activi-
dade económica. O Banco Central Europeu 
que vinha mantendo a taxa de referência alta 
com o objectivo de manter a inflação em 
níveis baixos, acabou por efectuar no último 
trimestre de 2008 duas descidas da taxa de 
referência o que conduziu a uma descida 
acentuada das taxas Euribor. 

O Volume de 
prémios de 
seguro directo 
total, segundo 
dados da 
Associação 
Portuguesa de 
Seguradores 
(APS), terá 
crescido 11.3% 
ascendendo a 
15.1 mil milhões 
de euros.

Quanto ao mercados cambiais, depois de 
anos de apreciação do euro, beneficiando da 
instabilidade da economia americana, o Euro 
sofreu uma inversão no segundo semestre de 
2008, a partir de Agosto, situação associada 
também ao abrandamento da economia da 
zona Euro.

economia nacional
indicadores Macroeconómicos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produto Interno Bruto 0.8% -0.8% 1.5% 0.9% 1.4% 1.9% 0.5%
Consumo Privado 1.3% -0.1% 2.5% 2.0% 1.9% 1.6% 1.2%
Consumo Público 2.6% 0.2% 2.6% 3.2% -1.4% 0.0% -0.2%
Exportações 1.5% 3.9% 4.0% 2.0% 8.7% 7.5% 2.0%
Investimento -3.5% -7.4% 0.2% -0.9% -0.7% 3.1% 0.7%
Taxa de Desemprego 5.0% 6.3% 6.7% 7.7% 7.7% 8.0% 7.6%
Índice de Preços do Consumidor 3.7% 3.3% 2.5% 2.1% 3.0% 2.4% 2.8%
Fonte: OCDE

(%)
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MeRCado 
seGURadoR
Dado que o sector segurador é um reflexo 
do que acontece na economia, também este 
sector não obstante o crescimento de 11.3% 
da actividade, evidenciou um abrandamento 
da actividade Não Vida (-2.1%) – um decrés-
cimo do volume de produção, um aumento 
da concorrência ao nível do pricing (com 
impacto no valor do prémio médio cobrado) 
e ao nível das comissões.
O ano de 2008 foi o ano de implementação 
das Normas Internacionais de Contabilidade, 
com excepção da IFRS 4, relativamente à 
qual apenas foram adoptados os princípios de 
classificação do tipo de contratos celebrados 
pelas empresas de seguros.
O Volume de prémios de seguro directo 
total, segundo dados da Associação Portugue-
sa de Seguradores (APS), terá crescido 11.3% 
ascendendo a 15.1 mil milhões de euros.
Para este aumento, muito contribuiu o ramo 
Vida (aumento de 17.4%) e sobretudo a 
importância que os Planos Poupança Refor-
ma (aumento de 44%) têm ganho junto dos 
portugueses, como instrumento de garantia 
futura de estabilidade e segurança.
Contudo o ramo Não Vida depois de ter 
crescido apenas 0.1% em 2007, decresceu 
mais de 2% em 2008, tendo o Automóvel e 
os Acidentes de Trabalho decrescido 6.9% e 
2.8% respectivamente. 

Em 2008, assistiu-se a um aumento da volati-
lidade na generalidade dos mercados bolsistas 
mundiais tendo os Índices Euro-Stoxx 50, 
Nasdaq e Dow Jones registado quedas de 
44.37%, 41.89% e 33.84% respectivamente. 
O PSI 20 sofreu uma queda de 51.3% duran-
te o ano de 2008. 

(%)

(%)
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De destacar o aumento de 12.8% dos seguros 
de crédito, aumento esse associado em grande 
parte ao momento de maiores dificuldades 
económicas e o aumento de 9% do ramo 
Doença reflectindo a crescente preocupação 
dos portugueses face ao acesso aos cuidados 
de saúde. 

indicadores liberty seguros 2007 2008
Prémios de Seguro Directo* 185.054 188.866
    Não Vida 157.174 162.499
    Vida 27.880 26.367
Prémios de Resseguro Aceite* 1.536 1.520
Prémios de Resseguro Cedido* 11.525 10.908
Quota de Mercado (Não Vida) 3.7% 3.9%
Taxa Crescimento de Prémios (Não Vida + Vida) 6.2% 2.1%
Taxa Crescimento de Prémios (Não Vida) 13.8% 3.4%
Taxa de Sinistralidade (Não Vida) 67.5% 68.1%
Resultado Líquido* 6.272 5.948
N° de Trabalhadores Total 427 439
Prémios por Trabalhador* 454 436
Apólices 579.851 626.540
Apólices por trabalhador 1.423 1.447
Activo Líquido* 664.538 660.132
Capitais Próprios* 58.444 58.471
ROE 10.2% 10.2%
Margem de Solvência 126.7% 183,8%

5.9  
Milhões de euros 
Resultado 2008

PRodUção e aPóliCes
Em termos globais, a Liberty Seguros alcan-
çou um volume de prémios brutos emitidos 
de 190.4 milhões de euros, o que represen-
tou um acréscimo de 2.0% face ao período 
homólogo do ano anterior. 
Em termos do negócio Não Vida, o volume 
de prémios brutos emitidos atingiu o 
montante de 164 milhões de euros, ou seja, 
sofrendo assim um acréscimo de 3.3% face ao 
ano anterior. Esta performance positiva deve-
se principalmente ao melhor desempenho 
de um dos principais ramos da Companhia, 
Automóvel (aumento de 3%). O mercado 
total de Não Vida decresceu neste mesmo 
período 2.1%, muito abaixo do crescimento 
da Companhia.
Em 2008, a Liberty Seguros apresentou um 
decréscimo dos prémios brutos emitidos 
do ramo Vida em 5.4%, atingindo os 26.4 
milhões de euros.

a aCtividade da 
libeRtY seGURos
A Liberty Seguros apresentou em 2008, no 
seu quinto ano completo de actividade em 
Portugal, uma real consolidação dos resulta-
dos apresentados no ano anterior. A entrada 
da Liberty Seguros em Portugal tem-se salda-
do num êxito não só ao nível da melhoria dos 
diversos indicadores de gestão mas também, 
e consequentemente, dos resultados. O ano 
de 2008 apresentou-se bastante produtivo, 
tendo o resultado atingido o valor de 5.9 
milhões de euros.

* Valores em milhares de euros e de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade
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Rendibilidade de Investimentos
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Custos 2006 2007 2008
Custos de Exploração % sobre prémios 27.9% 31.1% 34.0%
Custos de Aquisição % sobre prémios 20.5% 23.5% 25.5%
Administrativos % sobre prémios 8.3% 8.6% 8.7%

+ 9.9% custos de exploração

Em termos globais, a Liberty Seguros 
alcançou um volume de prémios brutos 
emitidos de 190.4 milhões de euros, 
o que representou um acréscimo de 
2.0% face ao período homólogo do ano 
anterior.

CUstos de eXPloRação
Os custos de exploração totais da Liberty 
Seguros atingiram os 64.3 milhões de euros, 
isto é, um acréscimo de 9.9% comparativa-
mente com os 58.4 milhões gastos no ano 
anterior. Os custos de aquisição aumentaram 
4 milhões de euros, essencialmente devido ao 
aumento do volume de prémios e consequen-
te volume de comissões, mas também por via 
do desenvolvimento da estrutura comercial 
da Companhia (abertura de novos Espaços 
Liberty Seguros).
A nível de custos administrativos a Compa-
nhia obteve gastos de 16.4 milhões de euros, 
representando um acréscimo de 2% (mais 0.3 
milhões de euros) quando comparado com o 
ano anterior.
Os custos de exploração Não Vida atingiram 
os 53.8 milhões de euros, mais 5.6 milhões 
de euros que o valor atingido em 2007. 
Quanto ao negócio Vida, o rácio de explora-
ção, atingiu os 40.8% dos prémios adquiridos 
líquidos de resseguro, 3.1 p.p. acima do rácio 
obtido em 2007. A este agravamento não 
se encontra alheio o facto da produção ter 
diminuído.
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ResseGURo

2006 2007 2008
Obrigações 585.881.325 610.027.204 588.299.938
Acções 22.500 22.500 22.500
Fundos 5.159.768 3.128.868 1.555.683
Depósitos 3.267.076 884.752 7.352.750
total de investimentos 594.330.669 614.063.324 597.230.871

Carteira não vida 243.147.631 260.417.292 281.867.615
Carteira vida 302.209.336 287.136.371 302.537.848
livres 45.706.625 65.624.909 5.472.658

Acções 22.500 22.500 22.500
Obrigações Governo 116.243.668 144.071.191 149.316.837
Obrigações Empresas 469.637.657 466.010.013 438.983.101
Fundos 5.159.768 3.128.868 1.555.683
total de investimentos 591.063.593 613.178.572 589.878.121

sector de actividade 2008 %
Governo 178.276.688 30.2%
Financeiro 175.725.297 29.8%
Utilities 85.685.072 14.5%
Comunicações 44.501.678 7.5%
Bens de Consumo – Cíclico 22.522.049 3.8%
Energia 21.262.530 3.6%
Bens de Consumo – Não Cíclico 18.862.920 3.2%
Indústria 18.111.631 3.1%
Materias Básicos 13.722.918 2.3%
Diversos 10.338.929 1.8%
Tecnologia 868.409 0.1%
total de investimentos 589.878.121 100%

Rating
AAA e AA 97.742.638 162.240.811 176.802.218
AA- e A- 318.025.195 288.083.089 293.997.150
BBB+ a B 164.443.862 159.703.304 114.925.570
Outros 10.851.898 3.151.368 4.153.183
total de investimentos 591.063.593 613.178.572 589.878.121

Maturidades
< 1 Ano 38.303.352 19.518.666 20.867.652
1 a 3 Anos 68.624.788 60.430.573 42.923.062
3 a 5 Anos 103.063.284 140.240.290 163.879.898
5 a 10 Anos 208.158.093 206.378.493 186.344.492
> 10 Anos 168.091.807 183.459.182 174.284.836
Sem maturidade 5.182.268 3.151.368 1.578.183
total de investimentos 591.063.592 613.178.572 589.878.122

investiMentos  

Durante o ano de 2008 a Liberty Seguros 
não registou qualquer perca por imparidade 
dos seus activos, nem realizou perdas 
significativas para colmatar riscos de liquidez 
decorrentes do acréscimo no volume de 
resgates.

A Liberty Seguros possui a maioria dos acti-
vos financeiros classificados como disponíveis 
para venda. 

Valores em euros
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No final do exercício de 2008, dadas as con-
dições de liquidez dos mercados financeiros, a 
Liberty Seguros optou por aplicar o Modelo 
de Valorização da Carteira de Investimentos 
- Mark-to-Model. O Modelo foi aplicado aos 
títulos em carteira que se enquadravam nos 
requisitos descritos nas IAS 39.

Durante o ano de 2008, dado o impacto da 
crise nos mercados financeiros que se tradu-
ziu por menos-valias potenciais avultadas nos 
activos financeiros valorizados de acordo com 
o Mark-to-Market, a Liberty Seguros para 
fazer face ao decréscimo dos elementos cons-
titutivos da Margem de Solvência, subscreveu 
um empréstimo subordinado junto do accio-
nista no montante de 14.672.438 euros. Para 
a Margem de Solvência a 31 de Dezembro 
de 2008 foram computados também os im-
postos diferidos no montante de 4.261.630 
euros e a valorização dos activos financeiros 
de acordo com o Mark-to-Model segundo 
os critérios referidos no Anexo às contas no 
ponto 6.11. Caso não tivesse utilizado o 
Mark-to-Model a Margem de Solvência da 
Liberty Seguros à data de 31 de Dezembro de 
2008 seria de 150%.

RESULTADOS
RESULTADO DA COnTA TéCniCA 
nãO ViDA E ViDA
Os resultados das contas técnicas Não Vida e 
Vida da Liberty Seguros foram positivos em 
1.811 milhares de euros e negativos em 0.3 
milhares de euros, respectivamente.

RESULTADO LíqUiDO 
O resultado líquido da Liberty Seguros foi 
positivo em 5.947,9 milhares de euros.
Para o Resultado líquido da Liberty Seguros 
no ano de 2008 contribuiu o tratamento 
fiscal das mais e menos valias potenciais das 
carteiras Vida com Participação.
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PeRsPeCtivas  
de evolUção
Neste quinto ano completo de actividade da 
Liberty Seguros em Portugal, a consistência 
nos resultados acompanhou já a boa perfor-
mance atingida em 2007. No entanto e dado 
o contexto de recessão internacional, as ex-
pectativas para 2009, bem como para os anos 
seguintes, são bastante elevadas, devendo a 
Liberty Seguros continuar a atingir patamares 
de performance de resultados e de crescimento 
de carteira acima do mercado.

PRoPosta de 
aPliCação de 
ResUltados
A Liberty Seguros, S.A. apresentou no 
exercício de 2008 um resultado positivo de 
5.947.904,19 euros, que propomos que seja 
aplicado da seguinte forma: para Reserva 
Legal o valor de 594.790,42 euros e para 
resultados transitados 5.353.113,77 euros.

aplicação de Resultados 2006 2007 2008
Resultado líquido do exercício 9.588.160 6.272.474 5.947.904
Reserva Legal 958.816 580.941 594.790
Resultados Transitados 8.629.344 5.691.533 5.353.114

ConsideRações Finais
Gostaria o Conselho de Administração de 
manifestar a seu agradecimento a todas as 
entidades que apoiaram a nossa empresa no 
desenvolvimento da sua actividade, designa-
damente o Instituto de Seguros de Portugal, 
a Associação Portuguesa de Seguradores, os 
Accionistas e os restantes Órgãos Sociais.
Agradecemos também aos nossos Clientes 
pela sua preferência, prometendo desde já o 
máximo esforço para continuarmos a corres-
ponder às suas necessidades e expectativas.
Finalmente gostaríamos de agradecer a todos 
os nossos Colaboradores e Redes de Distri-
buição todo o esforço demonstrado.

Lisboa, 26 de Janeiro de 2009

O Conselho de Administração

José António da Graça Duarte de Sousa, 
Presidente e Administrador Delegado

Thomas Crawford Ramey, Vogal

Joe Henry Hamilton, Vogal

Daniel Terence Niall Forsythe, Vogal

Luís Bonell Goytisolo, Vogal

Valores em euros
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valores em euros
notas  
do
aneXo

balanço eXeRCÍCio eXeRCÍCio 
anteRioR

 valoR
bRUto

iMPaRidade.
dePReCiações 
aMoRtizações 

oU ajUstaMentos

    valoR lÍQUido

aCtivo

8 E 11
CAIxA E SEUS EQUIVALENTES E DEPÓSITOS  
à ORDEM

6.755.283 6.755.283 527.789

INVESTIMENTOS EM FILIAIS. ASSOCIADAS E 
EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS

0 0 0

ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA 
NEGOCIAçãO

0 0 0

11
ACTIVOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS NO 
RECONhECIMENTO INICIAL AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE 
GANhOS E PERDAS

19.205.474 19.205.474 19.516.645

DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0
6 E 11 ACTIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA 587.200.465 587.200.465 610.529.340

EMPRÉSTIMOS E CONTAS A RECEBER 15.973.005 15.973.005 1.568.061
  DEPÓSITOS JUNTO DE EMPRESAS CEDENTES 0 0 0
  OUTROS DEPÓSITOS 14.918.058 14.918.058 142.412
  EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.054.947 1.054.947 1.425.648
  CONTAS A RECEBER 0 0 0
  OUTROS 0 0 0
INVESTIMENTOS A DETER ATÉ à MATURIDADE 0 0 0
TERRENOS E EDIFÍCIOS 0 0 0 0
  TERRENOS E EDIFÍCIOS DE USO PRÓPRIO 0 0 0
  TERRENOS E EDIFÍcioS DE RENDIMENTO 0 0 0 0

10 OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS 7.575.117 5.602.056 1.973.060 2.706.775
INVENTáRIOS 0 0 0
GOODwILL 0 0 0

12 OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS 5.293.708 4.005.913 1.287.795 657.394
PROVISõES TÉCNICAS DE RESSEGURO 
CEDIDO

5.855.707 5.855.707 6.183.815

  PROVISãO PARA PRÉMIOS NãO ADQUIRIDOS 31.785 31.785 159.243
  PROVISãO MATEMáTICA DO RAMO VIDA 0 0 0
  PROVISãO PARA SINISTROS 5.823.923 5.823.923 6.024.573
  PROVISãO PARA PARTICIPAçãO NOS 
RESULTADOS

0 0 0

  PROVISãO PARA COMPROMISSOS DE TAxA 0 0 0
  PROVISãO PARA ESTABILIzAçãO DE 
CARTEIRA

0 0 0

  OUTRAS PROVISõES TÉCNICAS 0 0 0
ACTIVOS POR BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO E 
OUTROS BENEFÍCIOS DE LONGO PRAzO

97.780 97.780 416.882

13
OUTROS DEVEDORES POR OPERAçõES DE 
SEGUROS E OUTRAS OPERAçõES

16.023.844 3.352.435 12.671.409 12.342.442

  CONTAS A RECEBER POR OPERAçõES
  DE SEGURO DIRECTO

13.396.547 1.461.050 11.935.497 12.181.475

  CONTAS A RECEBER POR OUTRAS
  OPERAçõES DE RESSEGURO

967.345 1.345.120 -377.775 -657.798

  CONTAS A RECEBER POR OUTRAS
  OPERAçõES

1.659.953 546.265 1.113.687 818.765

24 ACTIVOS POR IMPOSTOS 9.090.095 169.393 8.920.702 9.537.380
  ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES 169.393 169.393 0 0
  ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 8.920.702 8.920.702 9.537.380
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 191.382 191.382 551.497
OUTROS ELEMENTOS DO ACTIVO 0 0 0
ACTIVOS NãO CORRENTES DETIDOS 
PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS 
DESCONTINUADAS

0 0 0

total aCtivo 673.261.860 13.129.798 660.132.062 664.538.020
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valores em euros
notas 
do aneXo balanço eXeRCÍCio eXeRCÍCio anteRioR

Passivo e CaPital PRóPRio
Passivo
PROVISõES TÉCNICAS 543.412.271 553.084.651
  PROVISãO PARA PRÉMIOS NãO ADQUIRIDOS 45.935.014 45.907.612

4.1.B)   PROVISãO MATEMáTICA DO RAMO VIDA 256.181.291 274.168.111
  PROVISãO PARA SINISTROS 227.167.548 222.750.441
    DE VIDA 7.937.891 6.480.742
    DE ACIDENTES DE TRABALhO 88.887.092 87.903.587
    DE OUTROS RAMOS 130.342.564 128.366.113
  PROVISãO PARA PARTICIPAçãO NOS RESULTADOS 5.223.838 5.965.721
  PROVISãO PARA COMPROMISSOS DE TAxA 0 0
  PROVISãO PARA ESTABILIzAçãO DE CARTEIRA 0 0
  PROVISãO PARA DESVIOS DE SINISTRALIDADE 3.072.111 2.699.980
  PROVISãO PARA RISCOS EM CURSO 5.832.469 1.592.785
  OUTRAS PROVISõES TÉCNICAS 0 0

5

PASSIVOS FINANCEIROS DA COMPONENTE DE DEPÓSITO DE 
CONTRATOS DE SEGUROS E DE CONTRATOS DE SEGURO E
OPERAçõES CONSIDERADOS PARA EFEITOS CONTABILÍSTICOS COMO 
CONTRATOS DE INVESTIMENTO

20.317.766 22.760.656

OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 14.772.438 54.010
  DERIVADOS DE COBERTURA 0 0
  PASSIVOS SUBORDINADOS 14.672.438 0
  DEPÓSITOS RECEBIDOS DE RESSEGURADORES 100.000 54.010
  OUTROS 0 0

23
PASSIVOS POR BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO E OUTROS BENEFÍCIOS DE 
LONGO PRAzO

0 0

OUTROS CREDORES POR OPERAçõES DE SEGUROS E OUTRAS 
OPERAçõES

9.518.823 13.240.881

  CONTAS A PAGAR POR OPERAçõES DE SEGURO DIRECTO 7.614.384 8.943.652
  CONTAS A PAGAR POR OUTRAS OPERAçõES DE RESSEGURO 1.791.509 1.705.871
  CONTAS A PAGAR POR OUTRAS OPERAçõES 112.931 2.591.357

24 PASSIVOS POR IMPOSTOS 3.086.738 7.028.834
  PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES 3.086.738 6.767.344
  PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 0 261.490
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 8.889.559 8.433.890

13 OUTRAS PROVISõES 1.663.129 1.491.354
OUTROS PASSIVOS 0 0
PASSIVOS DE UM GRUPO PARA ALIENAçãO
CLASSIFICADO COMO DETIDO PARA VENDA 0 0

total Passivo 601.660.725 606.094.277
CaPital PRóPRio
25 CAPITAL 24.348.751 24.348.751

(ACçõES PRÓPRIAS) 0 0
OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL 0 0

26 RESERVAS DE REAVALIAçãO -26.071.498 -21.846.298
  POR AJUSTAMENTOS NO JUSTO VALOR DE ACTIVOS FINANCEIROS -26.071.498 -21.846.298
  POR REVALORIzAçãO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS DE USO PRÓPRIO 0 0
  POR REVALORIzAçãO DE ACTIVOS INTANGÍVEIS 0 0
  POR REVALORIzAçãO DE OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS 0 0
  POR AJUSTAMENTOS NO JUSTO VALOR DE INSTRUMENTOS DE 
COBERTURA EM COBERTURAS DE FLUxOS DE CAIxA

0 0

  POR AJUSTAMENTOS NO JUSTO VALOR DE COBERTURA DE 
INVESTIMENTOS LÍQUIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

0 0

  DE DIFERENçAS DE CâMBIO 0 0
RESERVA POR IMPOSTOS DIFERIDOS 4.261.630 5.720.260
OUTRAS RESERVAS 17.910.694 17.498.761
RESULTADOS TRANSITADOS 32.073.855 26.449.796
RESULTADO DO ExERCÍCIO 5.947.904 6.272.474

total CaPital PRóPRio 58.471.336 58.443.744
total Passivo e CaPital PRóPRio 660.132.062 664.538.020

R&C’08 | Liberty Seguros

valores em euros
notas  
do
aneXo

balanço eXeRCÍCio eXeRCÍCio 
anteRioR

 valoR
bRUto

iMPaRidade.
dePReCiações 
aMoRtizações 

oU ajUstaMentos

    valoR lÍQUido

aCtivo

8 E 11
CAIxA E SEUS EQUIVALENTES E DEPÓSITOS  
à ORDEM

6.755.283 6.755.283 527.789

INVESTIMENTOS EM FILIAIS. ASSOCIADAS E 
EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS

0 0 0

ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA 
NEGOCIAçãO

0 0 0

11
ACTIVOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS NO 
RECONhECIMENTO INICIAL AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE 
GANhOS E PERDAS

19.205.474 19.205.474 19.516.645

DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0
6 E 11 ACTIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA 587.200.465 587.200.465 610.529.340

EMPRÉSTIMOS E CONTAS A RECEBER 15.973.005 15.973.005 1.568.061
  DEPÓSITOS JUNTO DE EMPRESAS CEDENTES 0 0 0
  OUTROS DEPÓSITOS 14.918.058 14.918.058 142.412
  EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.054.947 1.054.947 1.425.648
  CONTAS A RECEBER 0 0 0
  OUTROS 0 0 0
INVESTIMENTOS A DETER ATÉ à MATURIDADE 0 0 0
TERRENOS E EDIFÍCIOS 0 0 0 0
  TERRENOS E EDIFÍCIOS DE USO PRÓPRIO 0 0 0
  TERRENOS E EDIFÍcioS DE RENDIMENTO 0 0 0 0

10 OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS 7.575.117 5.602.056 1.973.060 2.706.775
INVENTáRIOS 0 0 0
GOODwILL 0 0 0

12 OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS 5.293.708 4.005.913 1.287.795 657.394
PROVISõES TÉCNICAS DE RESSEGURO 
CEDIDO

5.855.707 5.855.707 6.183.815

  PROVISãO PARA PRÉMIOS NãO ADQUIRIDOS 31.785 31.785 159.243
  PROVISãO MATEMáTICA DO RAMO VIDA 0 0 0
  PROVISãO PARA SINISTROS 5.823.923 5.823.923 6.024.573
  PROVISãO PARA PARTICIPAçãO NOS 
RESULTADOS

0 0 0

  PROVISãO PARA COMPROMISSOS DE TAxA 0 0 0
  PROVISãO PARA ESTABILIzAçãO DE 
CARTEIRA

0 0 0

  OUTRAS PROVISõES TÉCNICAS 0 0 0
ACTIVOS POR BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO E 
OUTROS BENEFÍCIOS DE LONGO PRAzO

97.780 97.780 416.882

13
OUTROS DEVEDORES POR OPERAçõES DE 
SEGUROS E OUTRAS OPERAçõES

16.023.844 3.352.435 12.671.409 12.342.442

  CONTAS A RECEBER POR OPERAçõES
  DE SEGURO DIRECTO

13.396.547 1.461.050 11.935.497 12.181.475

  CONTAS A RECEBER POR OUTRAS
  OPERAçõES DE RESSEGURO

967.345 1.345.120 -377.775 -657.798

  CONTAS A RECEBER POR OUTRAS
  OPERAçõES

1.659.953 546.265 1.113.687 818.765

24 ACTIVOS POR IMPOSTOS 9.090.095 169.393 8.920.702 9.537.380
  ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES 169.393 169.393 0 0
  ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 8.920.702 8.920.702 9.537.380
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 191.382 191.382 551.497
OUTROS ELEMENTOS DO ACTIVO 0 0 0
ACTIVOS NãO CORRENTES DETIDOS 
PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS 
DESCONTINUADAS

0 0 0

total aCtivo 673.261.860 13.129.798 660.132.062 664.538.020
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Conta de Ganhos e PeRdas eXeRCÍCio eXeRCÍCio anteRioR
    téCniCa vida   téCniCa não-vida      não téCniCa         total

PRÉMIOS ADQUIRIDOS LÍQUIDOS DE RESSEGURO 25.676.121 153.501.404 179.177.525 168.703.551
  PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS 26.367.082 164.019.858 190.386.939 186.589.729
  PRÉMIOS DE RESSEGURO CEDIDO -690.961 -10.216.870 -10.907.830 -11.525.179
  PROVISãO PARA PRÉMIOS NãO ADQUIRIDOS  (VARIAçãO) -174.126 -174.126 -6.520.241
  PROVISãO PARA PRÉMIOS NãO ADQUIRIDOS. PARTE RESSEGURADORES (VARIAçãO) -127.458 -127.458 159.243
COMISSõES DE CONTRATOS DE SEGURO E OPERAçõES CONSIDERADOS PARA EGEITOS CONTABILÍSTICOS COMO CONTRATOS DE
INVESTIMENTO OU COMO CONTRATOS DE PRESTAçãO DE SERVIçOS

47.778 47.778 438.065

CUSTOS COM SINISTROS. LÍQUIDOS DE RESSEGURO 50.817.603 104.461.679 155.279.282 123.837.142
  MONTANTES PAGOS 45.825.413 100.555.510 146.380.923 96.747.242
   MONTANTES BRUTOS 46.106.555 101.474.556 147.581.111 117.113.155
   PARTE DOS RESSEGURADORES -281.142 -919.046 -1.200.188 -20.365.913
  PROVISãO PARA SINISTROS (VARIAçãO) 4.992.190 3.906.169 8.898.359 27.089.900
    MONTANTE BRUTO 5.059.180 3.638.528 8.697.709 12.264.015
    PARTE DOS RESSEGURADORES -66.990 267.640 200.650 14.825.885
OUTRAS PROVISõES TÉCNICAS. LÍQUIDAS DE RESSEGURO 0 4.611.815 4.611.815 -1.873.539
PROVISãO MATEMáTICA DO RAMO VIDA. LÍQUIDA DE RESSEGURO -22.922.679 -22.922.679 4.526.787
  MONTANTE BRUTO -22.922.679 -22.922.679 4.526.787
  PARTE DOS RESSEGURADORES 0 0 0
PARTICIPAçãO NOS RESULTADOS. LÍQUIDA DE RESSEGURO 787.664 0 787.664 963.096
CUSTOS E GASTOS DE ExPLORAçãO LÍQUIDOS 10.470.978 53.781.217 64.252.195 58.439.049
  CUSTOS DE AQUISIçãO 6.555.692 41.601.265 48.156.957 44.125.316
  CUSTOS DE AQUISIçãO DIFERIDOS (VARIAçãO) 7.628 -146.724 -139.097 -1.403.925
  GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.098.268 12.331.996 16.430.264 16.115.773
  COMISSõES E PARTICIPAçãO NOS RESULTADOS DE RESSEGURO -190.609 -5.320 -195.929 -398.116
RENDIMENTOS 15.498.328 13.132.572 3.329.094 31.959.994 29.972.104
 DE JUROS DE ACTIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 14.000.926 12.655.974 2.597.111 29.254.011 29.972.104
  DE JUROS DE PASSIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 138.724 0 0 138.724 0
  OUTROS 1.358.678 476.599 731.983 2.567.260 0
GASTOS FINANCEIROS 1.386.025 1.406.014 230.051 3.022.090 1.260.901
 DE JUROS DE ACTIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 665.757 872.450 178.831 1.717.038 0
  DE JUROS DE PASSIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 9.698 0 0 9.698 0
  OUTROS 710.570 533.563 51.220 1.295.354 1.260.901
GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS GANhOS E PERDAS -343.679 -899.753 107.371 -1.136.061 -3.188.635
  DE ACTIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA -343.679 -899.753 107.371 -1.136.061 -3.188.635
  DE EMPRÉSTIMOS E CONTAS A RECEBER 0 0 0 0 0
  DE INVESTIMENTOS A DETER ATÉ à MATURIDADE 0 0 0 0 0
   DE PASSIVOS FINANCEIROS VALORIzADOS A CUSTO AMORTIzADO 0 0 0
  DE OUTROS 0 0 0 0 0
GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS VALORIzADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS GANhOS E PERDAS -645.733 0 0 -645.733 -1.189.739
  GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAçãO 0 0 0 0
  GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS CLASSIGICADOS NO RECONhECIMENTO INICIAL AO JUSTO VALOR
  ATRAVÉS DE GANhOS E PERDAS

-645.733 0 0 -645.733 -1.189.739

DIFERENçAS DE CâMBIO 0 0 0 0 0
GANhOS LÍQUIDOS PELA VENDA DE ACTIVOS NãO FINANCEIROS QUE NãO ESTEJAM CLASSIFICADOS COMO ACTIVOS NãO CORRENTES
DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS

0 0 0 0 0

PERDAS DE IMPARIDADE (LÍQUIDAS REVERSãO) 0 0 0 0 0
  DE ACTIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA 0 0 0 0 0
  DE EMPRÉSTIMOS E CONTAS A RECEBER VALORIzADOS A CUSTO AMORTIzADO 0 0 0 0 0
   DE INVESTIMENTOS A DETER ATÉ à MATURIDADE 0 0 0 0 0
  DE OUTROS 0 0 0 0 0
OUTROS RENDIMENTOS/GASTOS TÉCNICOS.LÍQUIDOS DE RESSEGURO 6.793 337.609 344.402 16.395
OUTRAS PROVISõES (VARIAçãO) -137.932 -137.932 376.500
OUTROS RENDIMENTOS/GASTOS 129.239 129.239 965.090
GOODwILL NEGATIVO RECONhECIDO IMEDIATAMENTE EM GANhOS E PERDAS 0 0 0 0 0
GANhOS E PERDAS DE ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS CONTABILIzADOS PELO MÉTODO DA EQUIVALêNCIA PATRIMONIAL 0 0 0 0 0
GANhOS E PERDAS DE ACTIVOS NãO CORRENTES (OU GRUPOS PARA ALIENAçãO) CLASSIGICADOS COMO DETIDOS PARA
 VENDA

0 0 0

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE IMPOSTOS -299.984 1.811.109 3.473.585 4.984.709 8.186.894
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO ExERCÍCIO - IMPOSTOS CORRENTES 209.256 209.256 2.459.088
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO ExERCÍCIO - IMPOSTOS DIGERIDOS -1.172.451 -1.172.451 -544.669
ResUltado lÍQUido do eXeRCÍCio 4.436.780 5.947.904 6.272.474
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Conta de Ganhos e PeRdas eXeRCÍCio eXeRCÍCio anteRioR
    téCniCa vida   téCniCa não-vida      não téCniCa         total

PRÉMIOS ADQUIRIDOS LÍQUIDOS DE RESSEGURO 25.676.121 153.501.404 179.177.525 168.703.551
  PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS 26.367.082 164.019.858 190.386.939 186.589.729
  PRÉMIOS DE RESSEGURO CEDIDO -690.961 -10.216.870 -10.907.830 -11.525.179
  PROVISãO PARA PRÉMIOS NãO ADQUIRIDOS  (VARIAçãO) -174.126 -174.126 -6.520.241
  PROVISãO PARA PRÉMIOS NãO ADQUIRIDOS. PARTE RESSEGURADORES (VARIAçãO) -127.458 -127.458 159.243
COMISSõES DE CONTRATOS DE SEGURO E OPERAçõES CONSIDERADOS PARA EGEITOS CONTABILÍSTICOS COMO CONTRATOS DE
INVESTIMENTO OU COMO CONTRATOS DE PRESTAçãO DE SERVIçOS

47.778 47.778 438.065

CUSTOS COM SINISTROS. LÍQUIDOS DE RESSEGURO 50.817.603 104.461.679 155.279.282 123.837.142
  MONTANTES PAGOS 45.825.413 100.555.510 146.380.923 96.747.242
   MONTANTES BRUTOS 46.106.555 101.474.556 147.581.111 117.113.155
   PARTE DOS RESSEGURADORES -281.142 -919.046 -1.200.188 -20.365.913
  PROVISãO PARA SINISTROS (VARIAçãO) 4.992.190 3.906.169 8.898.359 27.089.900
    MONTANTE BRUTO 5.059.180 3.638.528 8.697.709 12.264.015
    PARTE DOS RESSEGURADORES -66.990 267.640 200.650 14.825.885
OUTRAS PROVISõES TÉCNICAS. LÍQUIDAS DE RESSEGURO 0 4.611.815 4.611.815 -1.873.539
PROVISãO MATEMáTICA DO RAMO VIDA. LÍQUIDA DE RESSEGURO -22.922.679 -22.922.679 4.526.787
  MONTANTE BRUTO -22.922.679 -22.922.679 4.526.787
  PARTE DOS RESSEGURADORES 0 0 0
PARTICIPAçãO NOS RESULTADOS. LÍQUIDA DE RESSEGURO 787.664 0 787.664 963.096
CUSTOS E GASTOS DE ExPLORAçãO LÍQUIDOS 10.470.978 53.781.217 64.252.195 58.439.049
  CUSTOS DE AQUISIçãO 6.555.692 41.601.265 48.156.957 44.125.316
  CUSTOS DE AQUISIçãO DIFERIDOS (VARIAçãO) 7.628 -146.724 -139.097 -1.403.925
  GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.098.268 12.331.996 16.430.264 16.115.773
  COMISSõES E PARTICIPAçãO NOS RESULTADOS DE RESSEGURO -190.609 -5.320 -195.929 -398.116
RENDIMENTOS 15.498.328 13.132.572 3.329.094 31.959.994 29.972.104
 DE JUROS DE ACTIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 14.000.926 12.655.974 2.597.111 29.254.011 29.972.104
  DE JUROS DE PASSIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 138.724 0 0 138.724 0
  OUTROS 1.358.678 476.599 731.983 2.567.260 0
GASTOS FINANCEIROS 1.386.025 1.406.014 230.051 3.022.090 1.260.901
 DE JUROS DE ACTIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 665.757 872.450 178.831 1.717.038 0
  DE JUROS DE PASSIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE GANhOS E PERDAS 9.698 0 0 9.698 0
  OUTROS 710.570 533.563 51.220 1.295.354 1.260.901
GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS NãO VALORIzADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS GANhOS E PERDAS -343.679 -899.753 107.371 -1.136.061 -3.188.635
  DE ACTIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA -343.679 -899.753 107.371 -1.136.061 -3.188.635
  DE EMPRÉSTIMOS E CONTAS A RECEBER 0 0 0 0 0
  DE INVESTIMENTOS A DETER ATÉ à MATURIDADE 0 0 0 0 0
   DE PASSIVOS FINANCEIROS VALORIzADOS A CUSTO AMORTIzADO 0 0 0
  DE OUTROS 0 0 0 0 0
GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS VALORIzADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS GANhOS E PERDAS -645.733 0 0 -645.733 -1.189.739
  GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAçãO 0 0 0 0
  GANhOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS CLASSIGICADOS NO RECONhECIMENTO INICIAL AO JUSTO VALOR
  ATRAVÉS DE GANhOS E PERDAS

-645.733 0 0 -645.733 -1.189.739

DIFERENçAS DE CâMBIO 0 0 0 0 0
GANhOS LÍQUIDOS PELA VENDA DE ACTIVOS NãO FINANCEIROS QUE NãO ESTEJAM CLASSIFICADOS COMO ACTIVOS NãO CORRENTES
DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS

0 0 0 0 0

PERDAS DE IMPARIDADE (LÍQUIDAS REVERSãO) 0 0 0 0 0
  DE ACTIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA 0 0 0 0 0
  DE EMPRÉSTIMOS E CONTAS A RECEBER VALORIzADOS A CUSTO AMORTIzADO 0 0 0 0 0
   DE INVESTIMENTOS A DETER ATÉ à MATURIDADE 0 0 0 0 0
  DE OUTROS 0 0 0 0 0
OUTROS RENDIMENTOS/GASTOS TÉCNICOS.LÍQUIDOS DE RESSEGURO 6.793 337.609 344.402 16.395
OUTRAS PROVISõES (VARIAçãO) -137.932 -137.932 376.500
OUTROS RENDIMENTOS/GASTOS 129.239 129.239 965.090
GOODwILL NEGATIVO RECONhECIDO IMEDIATAMENTE EM GANhOS E PERDAS 0 0 0 0 0
GANhOS E PERDAS DE ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS CONTABILIzADOS PELO MÉTODO DA EQUIVALêNCIA PATRIMONIAL 0 0 0 0 0
GANhOS E PERDAS DE ACTIVOS NãO CORRENTES (OU GRUPOS PARA ALIENAçãO) CLASSIGICADOS COMO DETIDOS PARA
 VENDA

0 0 0

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE IMPOSTOS -299.984 1.811.109 3.473.585 4.984.709 8.186.894
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO ExERCÍCIO - IMPOSTOS CORRENTES 209.256 209.256 2.459.088
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO ExERCÍCIO - IMPOSTOS DIGERIDOS -1.172.451 -1.172.451 -544.669
ResUltado lÍQUido do eXeRCÍCio 4.436.780 5.947.904 6.272.474
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deMontRação de 
vaRiações do CaPital 
PRóPRio

CaPital
soCial

aCções
PRinCiPais oUtRos instRUMentos de CaPital ReseRvas de Reavaliação

ReseRva
PoR 

iMPostos 
diFeRidos

oUtRas ReseRvas ResUltados 
tRansitados

ResUltado 
do

eXeRCÍCio
total

instRUMentos 
FinanCeiRos 
CoMPostos

PRestações 
sUPleMen- 

taRes
oUtRos

PoR ajUstaMentos 
no jUsto valoR de 
investiMentos eM 

Filiais, assoCiadas e 
eMPReendiMentos 

ConjUntos

PoR ajUstaMentos 
no jUsto valoR de 

aCtivos FinanCeiRos 
disPonÍveis PaRa 

venda

PoR 
RevaloRização  

de teRRenos 
e ediFiCios de 
Uso PRóPRio

PoR 
RevaloRi-
zação de 
aCtivos 

intanGÍveis

PoR 
RevaloRização 

de oUtRos 
aCtivos 

tanGÍveis

de 
instRUMentos 
de CobeRtURa 

eM CobeRtURas 
de FlUXos de 

CaiXa

de CobeRtURa 
de investi-

Mentos 
lÍQUidos 

eM Moeda 
estRanGeiRa

de 
diFeRenças 
de CâMbio

ReseRva 
leGal

ReseRva 
estatUtáRia

PRéMios 
de eMissão

oUtRas 
ReseRvas

balanço  
a 31 dezeMbRo n-1  
(balanço de abeRtURa)

24.348.751 -21.846.298 5.720.260 4.401.476 13.097.285 26.449.796 6.272.474 58.443.744

CORRECçõES DE ERROS 
(IAS 8)

0

ALTERAçõES POLÍTICAS 
CONTABILÍSTICAS (IAS8)

0

balanço de abeRtURa 
alteRado 24.348.751 0 0 0 0 0 -21.846.298 0 0 0 0 0 0 5.720.260 4.401.476 0 0 13.097.285 26.449.796 6.272.474 58.443.744

AUMENTOS/REDUçõES DE 
CAPITAL

0

TRANSACçãO  
DE ACçõES PRÓPRIAS

0

GANhOS LÍQUIDOS 
POR AJUSTAMENTOS 
NO JUSTO VALOR DE 
FILIAIS, ASSOCIADAS 
E EMPREENDIMENTOS 
CONJUNTOS

0

GANhOS LÍQUIDOS POR 
AJUSTAMENTOS NO JUSTO 
VALOR DE ACTIVOS 
FINANCEIROS DISPONÍVEIS 
PARA VENDA

-4.225.200 -4.225.200

GANhOS LÍQUIDOS  
POR AJUSTAMENTOS  
POR REVALORIzAçãO  
DE TERRENOS E EDÍFICIOS  
DE USO PRÓPRIO

0

GANhOS LÍQUIDOS POR 
AJUSTAMENTOS POR 
REVALORIzAçãO DE ACTIVOS 
INTANGÍVEIS

0

GANhOS LÍQUIDOS  
POR AJUSTAMENTOS  
POR REVALORIzAçõES DE  
OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

0

GANhOS LÍQUIDOS  
POR AJUSTAMENTOS DE 
COBERTURA EM COBERTURA 
DE FLUxOS DE CAIxA

0

GANhOS LÍQUIDOS 
POR AJUSTAMENTOS 
DE INSTRUMENTOS 
DE COBERTURA DE 
INVESTIMENTOS LÍQUIDOS  
EM MOEDA ESTRANGEIRA

0

GANhOS LÍQUIDOS POR 
DIFERENçAS POR TAxA  
DE CâMBIO

0

AJUSTAMENTOS POR 
RECONhECIMENTO DE 
IMPOSTOS DIFERIDOS

-1.458.630 -1.458.630

AUMENTOS DE RESERVA POR 
APLICAçãO DE RESULTADOS

0

DISTRIBUIçãO DE RESERVAS 0

DISTRIBUIçãO DE LUCROS/
PREJUÍzOS

580.940 4.890.235 -6.272.474 -801.299

ALTERAçõES DE ESTIMATIVAS 
CONTABILISTICAS

-169.007 -169.007

OUTROS GANhOS/
PERDAS RECONhECIDOS 
DIRECTAMENTE NO  
CAPITAL PRÓPRIO

733.824 733.824

TRANSFERêNCIAS ENTRE 
RUBRICAS DE CAPITAL 
PRÓPRIO NãO INCLUÍDAS 
NOUTRAS LINhAS

0

total das vaRiações  
de CaPital PRóPRio 0 0 0 0 0 0 -4.225.200 0 0 0 0 0 0 -1.458.630 580.940 0 0 -169.007 5.624.059 -6.272.474 -5.920.312

RESULTADO LÍQUIDO  
DO PERIODO

5.947.904 5.947.904

DISTRIBUIçãO ANTECIPADA 
DE LUCROS

0

balanço a 31 dezeMbRo n 24.348.751 0 0 0 0 0 -26.071.498 0 0 0 0 0 0 4.261.630 4.982.416 0 0 12.928.278 32.073.855 5.947.904 58.471.336

notas ao aneXo
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deMontRação de 
vaRiações do CaPital 
PRóPRio

CaPital
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PRinCiPais oUtRos instRUMentos de CaPital ReseRvas de Reavaliação

ReseRva
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oUtRas ReseRvas ResUltados 
tRansitados

ResUltado 
do

eXeRCÍCio
total

instRUMentos 
FinanCeiRos 
CoMPostos
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sUPleMen- 

taRes
oUtRos

PoR ajUstaMentos 
no jUsto valoR de 
investiMentos eM 

Filiais, assoCiadas e 
eMPReendiMentos 

ConjUntos

PoR ajUstaMentos 
no jUsto valoR de 

aCtivos FinanCeiRos 
disPonÍveis PaRa 

venda

PoR 
RevaloRização  

de teRRenos 
e ediFiCios de 
Uso PRóPRio

PoR 
RevaloRi-
zação de 
aCtivos 

intanGÍveis

PoR 
RevaloRização 

de oUtRos 
aCtivos 

tanGÍveis

de 
instRUMentos 
de CobeRtURa 

eM CobeRtURas 
de FlUXos de 

CaiXa

de CobeRtURa 
de investi-

Mentos 
lÍQUidos 

eM Moeda 
estRanGeiRa

de 
diFeRenças 
de CâMbio

ReseRva 
leGal

ReseRva 
estatUtáRia

PRéMios 
de eMissão

oUtRas 
ReseRvas

balanço  
a 31 dezeMbRo n-1  
(balanço de abeRtURa)

24.348.751 -21.846.298 5.720.260 4.401.476 13.097.285 26.449.796 6.272.474 58.443.744

CORRECçõES DE ERROS 
(IAS 8)

0

ALTERAçõES POLÍTICAS 
CONTABILÍSTICAS (IAS8)

0

balanço de abeRtURa 
alteRado 24.348.751 0 0 0 0 0 -21.846.298 0 0 0 0 0 0 5.720.260 4.401.476 0 0 13.097.285 26.449.796 6.272.474 58.443.744

AUMENTOS/REDUçõES DE 
CAPITAL

0

TRANSACçãO  
DE ACçõES PRÓPRIAS

0

GANhOS LÍQUIDOS 
POR AJUSTAMENTOS 
NO JUSTO VALOR DE 
FILIAIS, ASSOCIADAS 
E EMPREENDIMENTOS 
CONJUNTOS

0

GANhOS LÍQUIDOS POR 
AJUSTAMENTOS NO JUSTO 
VALOR DE ACTIVOS 
FINANCEIROS DISPONÍVEIS 
PARA VENDA

-4.225.200 -4.225.200

GANhOS LÍQUIDOS  
POR AJUSTAMENTOS  
POR REVALORIzAçãO  
DE TERRENOS E EDÍFICIOS  
DE USO PRÓPRIO

0

GANhOS LÍQUIDOS POR 
AJUSTAMENTOS POR 
REVALORIzAçãO DE ACTIVOS 
INTANGÍVEIS

0

GANhOS LÍQUIDOS  
POR AJUSTAMENTOS  
POR REVALORIzAçõES DE  
OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

0

GANhOS LÍQUIDOS  
POR AJUSTAMENTOS DE 
COBERTURA EM COBERTURA 
DE FLUxOS DE CAIxA

0

GANhOS LÍQUIDOS 
POR AJUSTAMENTOS 
DE INSTRUMENTOS 
DE COBERTURA DE 
INVESTIMENTOS LÍQUIDOS  
EM MOEDA ESTRANGEIRA

0

GANhOS LÍQUIDOS POR 
DIFERENçAS POR TAxA  
DE CâMBIO

0

AJUSTAMENTOS POR 
RECONhECIMENTO DE 
IMPOSTOS DIFERIDOS

-1.458.630 -1.458.630

AUMENTOS DE RESERVA POR 
APLICAçãO DE RESULTADOS

0

DISTRIBUIçãO DE RESERVAS 0

DISTRIBUIçãO DE LUCROS/
PREJUÍzOS

580.940 4.890.235 -6.272.474 -801.299

ALTERAçõES DE ESTIMATIVAS 
CONTABILISTICAS

-169.007 -169.007

OUTROS GANhOS/
PERDAS RECONhECIDOS 
DIRECTAMENTE NO  
CAPITAL PRÓPRIO

733.824 733.824

TRANSFERêNCIAS ENTRE 
RUBRICAS DE CAPITAL 
PRÓPRIO NãO INCLUÍDAS 
NOUTRAS LINhAS

0

total das vaRiações  
de CaPital PRóPRio 0 0 0 0 0 0 -4.225.200 0 0 0 0 0 0 -1.458.630 580.940 0 0 -169.007 5.624.059 -6.272.474 -5.920.312

RESULTADO LÍQUIDO  
DO PERIODO

5.947.904 5.947.904

DISTRIBUIçãO ANTECIPADA 
DE LUCROS

0

balanço a 31 dezeMbRo n 24.348.751 0 0 0 0 0 -26.071.498 0 0 0 0 0 0 4.261.630 4.982.416 0 0 12.928.278 32.073.855 5.947.904 58.471.336

valores em Euros
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1. Informações 
geraIs
A Companhia alterou a denominação social 
para Liberty Seguros, S.A. por deliberação da 
Assembleia Geral de 2 de Fevereiro de 2004 
e subsequente autorização pelo Instituto de 
Seguros de Portugal, tendo sido também efec-
tuada a correspondente alteração do pacto 
social. 
No dia 28 de Dezembro de 2005 teve lugar 
a transmissão das 464.937 acções represen-
tativas de 100 % do capital social da Liberty 
Seguros, S.A., efectuada pela sociedade 
Liberty International Iberia, S.L., Sociedad 
Comanditaria Simple, a favor da sociedade 
Liberty Insurance Group, Compañia de 
Seguros y Reaseguros, S.A.. Esta operação 
foi previamente apreciada pelo Instituto de 
Seguros de Portugal.
A morada de registo da Companhia é Av. 
Fontes Pereira de Melo nº 6-11º Dto 1069-
001 Lisboa, Portugal.
A Companhia dedica-se ao exercício da 
actividade de seguros e resseguros para todos 
os ramos técnicos para os quais obteve as 
devidas autorizações por parte do Institu-
to de Seguros de Portugal. Em volume de 
prémios directos, os ramos técnicos de maior 
significado são o Ramo Automóvel, Acidentes 
e Doença.
Presentemente, a Companhia opera através 
de 26 Espaços Liberty e 7 Escritórios localiza-
dos em várias zonas do país.
A Liberty Seguros apresenta no seu Relatório 
de Gestão nos pontos 13 a 15 uma breve 
apresentação sobre o ambiente macroeconó-
mico em que a Companhia opera, bem como 
uma tendência recente do mercado.
As notas que se seguem, respeitam a nume-
ração definida no Plano de Contas para as 
Empresas de Seguros, aprovado pela Norma 
Regulamentar nº 4/2007 e com as alterações 
introduzidas pela Norma Regulamentar nº 
20/2007, ambas do Instituto de Seguros de 
Portugal. Por não serem aplicáveis ou por ir-
relevância dos valores ou situações a reportar, 
algumas notas não são referidas neste Anexo.

2. Informação 
por segmentos
Um segmento de negócio é um conjunto de 
activos e operações que estão sujeitos a riscos 
e proveitos específicos diferentes de outros 
segmentos.
Um segmento geográfico é um conjunto de 
activos e operações localizados num ambiente 
económico específico que está sujeito a riscos 

e proveitos que são diferentes de outros 
segmentos que operam em outros ambientes 
económicos.
A Companhia encontra-se estruturada de 
acordo com as seguintes áreas de negócio:

> Seguros de Vida e Pensões
> Seguros Não Vida

No que concerne ao segmento geográfico, 
todos os contratos são celebrados em Portugal 
pelo que existe apenas um segmento.
Nos quadros abaixo são apresentados os 
resultados por segmento, para os exercícios de 
2007 e 2008. 

Resultado por segmento em 31 de Dezembro 
de 2008:

rúbricas Vida não Vida
acidentes  
e Doença

Incêndio e 
outros Danos automóvel

outros Inf
a 10%

Prémios brutos 
emitidos

26.367.082 164.019.858 31.413.818 19.386.355 99.434.465 13.785.221

Prémio de 
Resseguro 
Cedido

690.961 10.216.870 703.504 3.467.430 704.403 5.341.533

Prémios brutos 
adquiridos

26.367.082 163.845.731 31.320.750 19.709.005 99.573.702 13.242.275

Resultado de 
Investimentos

14.112.303 11.726.558 4.459.278 608.399 6.203.324 455.557

Custos com 
sinistros brutos

47.563.703 105.113.085 20.727.982 10.142.908 71.343.575 2.898.619

Custos de 
exploração 
brutos

10.661.587 53.786.537 11.925.070 6.016.677 32.642.280 3.202.511

Resultado 
técnico

-299.984 1.811.109 993.965 2.181.893 -3.644.091 2.279.342

Investimentos 
afectos às 
provisões 
Técnicas

290.646.736 290.012.740 100.405.291 15.665.404 161.312.861 12.629.184

Provisões 
Técnicas

269.343.020 274.069.251 94.885.497 14.804.196 152.444.665 11.934.893

Depositos 
Contratos 
Investimento

1.249.262 0 0 0 0 0

Custos com 
sinistros brutos

3.602.032 0 0 0 0 0

Investimentos 
afectos às 
provisões 
Técnicas 
- Contratos 
investimento

21.145.443 0 0 0 0 0

Provisões 
Técnicas

20.317.766 0 0 0 0 0
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Resultado por segmento em 31 de Dezembro 
de 2007 (efectuado de acordo com o antigo 
plano de contas): 

emitida pelo IASB em Novembro de 2006 
com aplicação obrigatória a partir de 1 de 
Janeiro de 2009. Esta norma define a apre-
sentação da informação sobre segmentos 
operacionais de uma entidade. A Compa-
nhia irá analisar os impactos desta Norma 
no exercício de 2009.

IAS 23 Amendement (revised) – Custos de 
empréstimos obtidos – emitida pelo IASB 
em Março de 2007 com aplicação obriga-
tória a partir de 1 de Janeiro de 2009. A 
Companhia irá analisar os impactos desta 
Norma no exercício de 2009.

Os IFRS incluem as normas contabilísticas 
emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e as interpreta-
ções emitidas pelo Internacional Finan-
cial Reporting Interpretation Comitee 
(“IFRIC”), e pelos respectivos órgãos 
antecessores.
As demonstrações financeiras estão expres-
sas em euros. Estas foram preparadas de 
acordo com o princípio do custo histórico, 
com excepção dos activos e passivos regis-
tados ao seu justo valor, nomeadamente 
instrumentos financeiros derivados, activos 
e passivos financeiros ao justo valor através 
dos resultados, activos financeiros disponí-
veis para venda e imóveis de rendimento.

O Relatório de Gestão, Balanço e Conta 
de Ganhos e Perdas foram aprovados pelo 
Conselho de Administração em 26 de 
Janeiro de 2009. Em 20 de Março de 2009, 
o Conselho de Administração aprovou as 
restantes demonstrações financeiras. Todos os 
documentos serão submetidos para aprovação 
da Assembleia Geral de accionistas em 25 de 
Março de 2009.
A preparação de demonstrações financeiras 
requer que a Companhia efectue julgamentos 
e estimativas e utilize pressupostos que afec-
tam a aplicação das políticas contabilísticas e 
os montantes de proveitos, custos, activos e 
passivos. Alterações em tais pressupostos ou 
diferenças destes face à realidade poderão ter 
impactos sobre as actuais estimativas e jul-
gamentos. As áreas que envolvem um maior 
nível de julgamento ou complexidade ou 
onde são utilizados pressupostos e estimativas 
significativas na preparação das demonstra-
ções financeiras consolidadas encontram-se 
analisadas na Nota 3.3.

Políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas 
utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras são as seguintes:

rúbricas Vida não Vida acidentes 
e Doença

Incêndio e 
outros Danos

 automóvel outros Inf
a 10%

Prémios brutos 
emitidos

30.601.637 158.709.528 30.769.147 18.515.443 98.366.406 11.058.532

Prémio de Res-
seguro Cedido

571.012 10.954.167 821.663 5.146.828 700.783 4.284.893

Prémios brutos 
adquiridos

30.601.637 152.189.287 30.392.992 18.268.515 93.374.660 10.153.120

Resultado de 
Investimentos

13.249.757 9.247.418 3.920.992 506.225 4.483.613 336.588

Custos com 
sinistros brutos

34.850.910 95.502.991 25.050.996 9.408.762 65.412.318 -4.369.085

Custos de ex-
ploração brutos

10.673.492 48.163.671 9.369.023 6.921.085 28.062.100 3.811.463

Resultado 
técnico

-1.869.501 6.556.853 3.940.958 -3.236.575 4.247.797 1.604.673

Investimentos 
afectos às provi-
sões Técnicas

309.738.499 218.846.760 73.769.042 13.541.226 119.933.755 11.602.737

Provisões  
Técnicas

309.375.229 266.470.077 89.821.948 16.487.937 146.032.580 14.127.612

3. Base De 
preparação Das 
Demonstrações 
fInanceIras e 
Das polítIcas 
contaBIlístIcas
Bases De mensuração e 
polítIcas contaBIlístIcas 
usaDas na preparação Das 
Demonstrações fInanceIras 
Bases de mensuração:
As demonstrações financeiras da Companhia 
agora apresentadas reportam-se aos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 
e foram preparadas pela primeira vez de 
acordo com regime contabilístico aplicável 
às empresas de seguros sujeitas à supervisão 
do Instituto de Seguros de Portugal (PCES), 
estabelecido na Norma Regulamentar nº. 
4/2007-R, de 27 de Abril, com as alterações 
da Norma Regulamentar nº20/2007-R, de 
31 de Dezembro. Estas normas acolheram 
em geral as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IAS/IFRS) tal como adoptadas 
pela União Europeia, na sequência do Regu-
lamento (CE) Nº 1606/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, 
transposto para o ordenamento nacional pelo 
Decreto-Lei nº 35/2005 com excepção da 
IFRS 4, da qual apenas foram adoptados os 
princípios de classificação do tipo de con-
tratos celebrados pelas empresas de seguros, 
continuando a aplicar-se ao reconhecimento 
e mensuração dos passivos associados a con-
tratos de seguros os princípios estabelecidos 

na legislação e regulamentação prudencial 
específica em vigor.
Adicionalmente, pela Norma Regulamentar 
nº 4/2007-R, foi estabelecido um regime 
transitório quanto ao impacto na data de 
transição para o novo PCES das responsa-
bilidades relativas a plano de pensões, bem 
previa ainda a possibilidade de serem conside-
radas no exercício de 2008 de forma genérica, 
as divulgações previstas nos pontos 4.3, 6.13, 
6.15 e 6.17 das Notas ao Balanço e Conta de 
Ganhos e Perdas, previstas no PCES. Com 
as alterações decorrentes da Norma Regu-
lamentar nº20/2007-R, estes pontos foram 
renumerados para os pontos 5.3, 7.13, 7.15 
e 7.17.
Até 31 de Dezembro de 2007, as demonstra-
ções financeiras da Companhia foram prepa-
radas de acordo com os princípios estabeleci-
dos no Plano de Contas para as Empresas de 
Seguros aprovado pela Norma nº 7/94, de 27 
de Abril, do Instituto de Seguros de Portugal. 
De acordo com os requisitos definidos na 
IFRS 1 – “Adopção pela primeira vez das 
Normas Internacionais de Relato Financei-
ro”, as Demonstrações Financeiras em 31 de 
Dezembro de 2007 apresentadas para efeitos 
comparativos, foram preparadas com base 
nas normas em vigor em 31 de Dezembro 
de 2008. Consequentemente, estas demons-
trações financeiras não são directamente 
comparáveis com as publicadas no exercício 
de 2007.
As seguintes normas e interpretações emitidas 
pelo IASB e adoptadas pela União Europeia 
não foram aplicadas antecipadamente pela 
Companhia:

IFRS 8 – Segmentos Operacionais – 
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a) Caixa e seus equivalentes e depósitos  
à ordem
Para efeitos da demonstração dos fluxos de 
caixa, a caixa e seus equivalentes englobam  
os valores registados no balanço com matu-
ridade inferior a três meses a contar da data 
de balanço, prontamente convertíveis em 
dinheiro e com risco reduzido de alteração de 
valor onde se incluem a caixa e as disponibili-
dades em instituições de crédito.

b) Instrumentos financeiros
b.1) Classificação
A Companhia classifica os seus activos finan-
ceiros no momento da sua aquisição conside-
rando a intenção que lhes está subjacente, de 
acordo com a seguinte categoria:

> Activos financeiros disponíveis para 
venda

Os activos disponíveis para venda são activos 
financeiros não derivados que: (i) a Liberty 
tem intenção de manter por tempo inde-
terminado, (ii) que são designados como 
disponíveis para venda no momento do seu 
reconhecimento inicial ou (iii) que não se 
enquadrem nas categorias acima referidas.

> Activos financeiros ao justo valor através 
dos resultados

Esta categoria inclui: (i) os activos financeiros 
de negociação, que são aqueles adquiridos 
com o objectivo principal de serem tran-
saccionados no curto prazo, e (ii) os activos 
financeiros designados no momento do seu 
reconhecimento inicial ao justo valor com 
variações reconhecidas em resultados.
A Companhia designa, no seu reconhecimen-
to inicial, certos activos financeiros ao justo 
valor através de resultados quando:

> Tais activos financeiros são geridos, 
avaliados e analisados internamente com 
base no seu justo valor;

> Tal designação elimina uma inconsistên-
cia de reconhecimento e mensuração 
(accounting mismatch);

> Empréstimos concedidos e contas a 
receber

Esta categoria inclui valores a receber rela-
cionados com operações de seguro directo, 
resseguro cedido e transacções relacionadas 
com contratos de seguro e outras transacções.

b.2) Reconhecimento, mensuração inicial  
e desreconhecimento
Aquisições e alienações de activos financeiros, 
são reconhecidas na data da negociação (trade 
date), ou seja, na data em que a Companhia 
se compromete a adquirir ou alienar o activo. 

Os activos financeiros são inicialmente reco-
nhecidos ao seu justo valor adicionado dos 
custos de transacção.
Os activos financeiros são desreconhecidos 
quando (i) expiram os direitos contratuais da  
Companhia ao recebimento dos seus fluxos 
de caixa, (ii) a Companhia tenha transferido 
substancialmente todos os riscos e benefícios 
associados à sua detenção ou (iii) não obstan-
te retenha parte, mas não substancialmente 
todos os riscos e benefícios associados à sua 
detenção, a Companhia tenha transferido o 
controlo sobre os activos.
No que respeita aos resultados referentes a 
juros de instrumentos financeiros classificados 
como disponíveis para venda são reconheci-
dos nas rubricas de juros e proveitos similares 
utilizando o método da taxa de juro efectiva. 
Os juros dos activos financeiros ao justo valor 
através dos resultados são também incluídos 
na rubrica de juros e proveitos similares.
Para o cálculo da taxa de juro efectiva são 
estimados os fluxos de caixa futuros con-
siderando todos os termos contratuais do 
instrumento financeiro (por exemplo opções 
de pagamento antecipado), não consideran-
do, no entanto, eventuais perdas de crédito 
futuras. O cálculo inclui as comissões que 
sejam parte integrante da taxa de juro efecti-
va, custos de transacção e todos os prémios e 
descontos directamente relacionados com a 
transacção.
No caso de activos financeiros ou Grupos de 
activos financeiros semelhantes para os quais 
forem reconhecidas perdas por imparidade, 
os juros registados em resultados são determi-
nados com base na taxa de juro utilizada na 
mensuração da perda por imparidade.
A taxa de juro efectiva é a taxa que actualiza 
os pagamentos ou recebimentos futuros 
estimados durante a vida esperada do instru-
mento financeiro ou, quando apropriado, um 
período mais curto, para o valor líquido actu-
al de balanço do activo ou passivo financeiro.
Relativamente aos rendimentos de instru-
mentos de capital (dividendos), estes são 
reconhecidos quando recebidos.

b.3) Mensuração subsequente
Após o seu reconhecimento inicial, os activos 
financeiros ao justo valor com reconheci-
mento em resultados são valorizados ao justo 
valor, sendo as suas variações reconhecidas 
em resultados.
Os activos financeiros disponíveis para venda 
são igualmente registados ao justo valor 
sendo, no entanto, as respectivas variações 
reconhecidas em reservas, na parte que per-
tence ao accionista, até que os investimentos 
sejam desreconhecidos, ou seja identificada 

uma perda por imparidade, momento em 
que o valor acumulado dos ganhos e perdas 
potenciais registados em reservas é transferido 
para ganhos e perdas. No caso dos produtos 
com participação nos resultados, as variações 
do justo valor são reconhecidas inicialmente 
em reservas, e no caso de serem positivas, 
transferidas para a conta de participação nos 
resultados a atribuir, pela parte que  
é do tomador de seguro. 
Ainda relativamente aos activos monetários 
disponíveis para venda, o ajustamento ao 
valor de balanço compreende a separação 
entre: (i) as amortizações segundo a taxa 
efectiva – por contrapartida de resultados do 
exercício; (ii) as variações cambiais (no caso 
de denominação em moeda estrangeira e no 
caso de se tratar de um item monetário) – por 
contrapartida de resultados; e (iii) as variações 
no justo valor (excepto risco cambial) – con-
forme descrito no parágrafo anterior.
O justo valor dos activos financeiros cotados 
é o seu preço de compra corrente (bid-price). 
Na ausência de cotação, a Companhia estima 
o justo valor utilizando (i) metodologias de 
avaliação, tais como a utilização de preços de 
transacções recentes, semelhantes e realizadas 
em condições de mercado (price providers) e 
técnicas de fluxos de caixa descontados.
Os empréstimos concedidos e contas a rece-
ber são mensurados pelo custo amortizado.
 
b.4) Transferências entre categorias
De acordo com as exigências da IAS 39, 
a Liberty não procede à transferência de 
instrumentos financeiros de e para a categoria 
de activos financeiros ao justo valor através de 
ganhos e perdas.

b.5) Transferência entre carteiras
A Companhia procede à transferência de 
carteiras cumprindo todos os requisitos 
estabelecidos na circular nº 3/2008, de 15 de 
Maio, por forma a garantir que os tomadores 
de seguros ou outros beneficiários dos contra-
tos são tratados com equidade:

a) As transferências de activos entre carteiras 
são efectuadas pelo valor contabilizado. 

b) As transferências de activos entre cartei-
ras não implicaram a reclassificação dos 
instrumentos financeiros

c) Os reajustamentos no valor do activo 
transferido ocorrido até à data de trans-
ferência ficam na carteira que lhes deu 
origem. 

d) Os reajustamentos no valor do activo 
transferido após a data de transferência 
ficam afectos à carteira que recebeu o 
activo. 
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e) Aquando da alienação de activos 
financeiros disponíveis para venda, que 
tenham sido objecto de transferências 
em carteiras com participação nos 
resultados, o correspondente ganho 
ou perda deve ser repartido por essas 
carteiras de acordo com o montante dos 
ajustamentos no justo valor reconheci-
dos previamente à alienação.

b.6) Shadow accounting
De acordo com o estabelecido no IFRS 4, os 
ganhos e perdas não realizados dos activos 
financeiros afectos a responsabilidades de 
contratos de seguro e de investimento com 
participação nos resultados, são atribuídos 
aos tomadores de seguro, tendo por base a 
expectativa de que estes irão participar nesses 
ganhos e perdas não realizadas quando se 
realizarem de acordo com as condições con-
tratuais e regulamentares aplicáveis, através 
do reconhecimento de uma responsabilidade. 
Esta aplicação segue os critérios e regras 
subjacentes definidos na Circular nº 3/2008 
do ISP, de 15 de Maio de 2008

b.7) Imparidade
A Liberty Seguros avalia, regularmente, se 
existe evidência objectiva de que um activo 
financeiro, ou grupo de activos financeiros, 
apresenta sinais de imparidade. Para os activos 
financeiros que apresentam sinais de imparida-
de, é determinado o respectivo valor recuperá-
vel, sendo as perdas por imparidade registadas 
por contrapartida de ganhos e perdas.
A Companhia considera que um activo 
financeiro, ou grupo de activos financeiros, se 
encontra em imparidade sempre que, após o 
seu reconhecimento inicial, exista evidência 
objectiva de: (i) para os títulos de rendi-
mento variável cotados, uma desvalorização 
continuada (pelo menos 6 meses) de valor 
significativo na sua cotação (pelo menos 20% 
do respectivo valor liquido contabilístico), (ii) 
para os títulos de rendimento fixo um activo 
ou grupo de activos financeiros está com im-
paridade e são incorridas perdas por impari-
dade se, e apenas se existir prova objectiva de 
imparidade, isto é se existirem dados obser-
váveis que chamam a atenção do detentor do 
activo acerca dos seguintes acontecimentos de 
perda: (i) significativa dificuldade financeira 
do emitente ou do obrigado, (ii) uma quebra 
do contrato, tal como um incumprimento ou 
relaxe nos pagamentos de juro ou de capital, 
(iii) o mutuante, por razões económicas ou 
legais relacionadas com as dificuldades finan-
ceiras do mutuário, oferece ao mutuário uma 
concessão que o mutuante de outra forma 
não consideraria, (iv) tornar-se provável que 

o mutuário vá entrar em processo de falência 
ou outra reorganização financeira, (v) o 
desaparecimento de um mercado activo para 
esse activo financeiro devido a dificuldades 
financeiras, ou (vi) dados observáveis indican-
do que existe um decréscimo mensurável nos 
fluxos de caixa futuros estimados do grupo de 
activos financeiros desde o reconhecimento 
inicial desses activos, embora o decréscimo 
ainda não possa ser identificado com os 
activos financeiros individuais do grupo, 
incluindo: 
(a) alterações adversas no estado de pagamen-
to dos mutuários do grupo;
(b) as condições económicas nacionais ou 
locais que se correlacionam com os incumpri-
mentos relativos aos activos do grupo.
Quando existe evidência de imparidade nos 
activos financeiros disponíveis para venda, 
a perda potencial acumulada em reservas, 
deduzida de qualquer perda de imparidade 
no activo anteriormente reconhecida em 
resultados, é transferida para ganhos e perdas. 
Relativamente aos títulos de rendimento 
variável, a imparidade terá que ser reforçada, 
sempre que a perda potencial em reservas au-
mente, só podendo, no entanto ser revertida, 
em caso de venda dos títulos em questão. 
No caso dos títulos de rendimento fixo, se 
num período subsequente o montante da per-
da potencial diminua, a perda de imparidade 
anteriormente reconhecida é revertida por 
contrapartida de resultados do exercício até 
à reposição do custo de aquisição no ano em 
que ocorre a perda por imparidade, sempre 
que o aumento for objectivamente relaciona-
do com um evento ocorrido após o reconhe-
cimento da perda de imparidade.

c) Activos tangíveis
No reconhecimento inicial dos valores 
dos outros activos tangíveis, a Companhia 
capitaliza o valor de aquisição adicionado 
de quaisquer encargos necessários para o 
funcionamento correcto de um dado activo, 
de acordo com o disposto na IAS 16. Ao 
nível da mensuração subsequente, a Liberty  
Seguros opta pelo estabelecimento de uma 
vida útil que seja capaz de espelhar o tempo 
estimado de obtenção de benefícios económi-
cos, depreciando o bem por esse período.  
A vida útil de cada bem é revista a cada data 
de relato financeiro. 
A Companhia procede ao desreconhecimen-
to de um activo fixo tangível no momento 
da alienação, ou quando não se esperam 
futuros benefícios económicos do seu uso ou 
alienação. O ganho ou perda decorrente do 
desreconhecimento é apurada pela diferença 
entre os proventos líquidos da alienação, se os 

houver, e a quantia escriturada do item. 
No que respeita ao método de depreciação, a 
Companhia utiliza o método linear, dado que 
é o que melhor reflecte o padrão esperado de 
consumo dos benefícios económicos do acti-
vo. Esse método é aplicado consistentemente, 
a toda a classe de activos.
As amortizações dos activos tangíveis são 
calculadas segundo o método das quotas 
constantes, tendo por base a vida útil espera-
da dos bens:

Equipamento Administrativo 4 a 8
Máquinas e ferramentas 5 a 8
Equipamento informático 3 a 4

Instalações interiores 5 a 8
Material de transporte 4
Equipamento hospitalar  7
Outro equipamento  4 a 8

A vida útil esperada dos bens é revista em 
cada data de balanço e ajustada, se apropria-
do, de acordo com o padrão esperado de 
consumo dos benefícios económicos futuros 
que se esperam vir a obter do uso continuado 
do activo.
Sempre que haja evidência objectiva que o 
valor escriturado dos activos fixos tangíveis 
excede o seu valor realizável, é reconhecida 
uma perda por imparidade pela diferença, de 
acordo com a metodologia proposta pela IAS 
36 em articulação com a IAS 16. 
O valor realizável é determinado como o mais 
elevado entre o seu preço de venda líquido e 
o seu valor de uso, sendo este calculado com 
base no valor actual dos fluxos de caixa esti-
mados futuros que se esperam vir a obter do 
uso continuado do activo e da sua alienação 
no fim da sua vida útil.

d) Activos intangíveis
Os custos incorridos com a aquisição de 
software são capitalizados, assim como as des-
pesas adicionais suportadas pela Companhia 
necessárias à sua implementação. Estes custos 
são amortizados de forma linear ao longo da 
vida útil esperada destes activos (3 anos).
Os custos com a manutenção de programas 
informáticos são reconhecidos como custos 
quando incorridos.
A Companhia procede ao desreconhecimento 
de um activo fixo intangível no momento 
da alienação, ou quando não se esperam 
futuros benefícios económicos do seu uso ou 
alienação. O ganho ou perda decorrente do 
desreconhecimento é apurada pela diferença 
entre os proventos líquidos da alienação, se os 
houver, e a quantia escriturada do item. 
A Companhia efectua análises de perda por 
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imparidade aos seus activos intangíveis. As 
perdas por imparidade são reconhecidas na 
demonstração de resultados para os activos 
registados ao custo.

e ) Provisões Técnicas de Resseguro 
Cedido
A provisão para prémios não adquiridos e a 
provisão para sinistros, de resseguro cedido, 
correspondem à quota parte da responsabili-
dade dos resseguradores nas responsabilidades 
totais da Companhia, e são calculadas de 
acordo com os contratos em vigor, no que se 
refere às percentagens de cedência e a outras 
cláusulas existentes, e de acordo com as per-
centagens de especialização do seguro directo.

f ) Benefícios aos empregados
Os benefícios a empregados concedidos pela 
Companhia revestem a forma de:

> benefícios pós-emprego (responsabilida-
des com pensões de reforma);

> benefícios de curto prazo;
> benefícios a longo prazo.

f.1) Benefícios pós-emprego – Responsabi-
lidades com pensões de reforma
Em conformidade com o Contrato Colectivo 
de Trabalho para o Sector Segurador, a Com-
panhia assumiu o compromisso de conceder 
aos seus empregados, com contrato de traba-
lho em vigor à data de 22 de Junho de 1995 
que tenham sido admitidos na actividade 
seguradora até essa mesma data, prestações 
pecuniárias para o complemento de reforma, 
bem como àqueles a quem por força do dis-
posto nos respectivos contratos individuais de 
trabalho, seja atribuído idêntico beneficio. 
A Companhia adopta, assim, o Plano de 
Benefícios Definidos estabelecido no Con-
trato Colectivo de Trabalho em vigor para a 
Actividade Seguradora.
A Companhia constituiu um Fundo de Pen-
sões e adquiriu seguros de Rendas Vitalícias 
que se destinam a cobrir as responsabilidades 
inerentes ao plano mencionado no parágrafo 
anterior.
As contribuições para o Fundo e as actua-
lizações dos prémios são determinadas de 
acordo com o respectivo plano actuarial, que 
é revisto anualmente e ajustado em função 
da actualização das pensões, da evolução 
dos participantes e das responsabilidades a 
garantir.
Conforme acima referido, as responsabilida-
des com pensões de reforma encontram-se 
distribuídas entre um fundo de pensões e 
apólices de seguro. No que respeita às rendas 
vitalícias adquiridas, estas destinam-se a fi-
nanciar o disposto no Contrato Colectivo de 

Trabalho para a actividade seguradora, cujo 
texto actual consta no capítulo V “pensões 
de Reforma e pré-reforma” cláusulas 51ª a 
60ª. As pessoas abrangidas por este plano são 
os reformados e pré-reformados da Liberty 
Seguros com pensões em pagamento que se 
iniciaram em data anterior à constituição do 
Fundo de Pensões dos Colaboradores da Li-
berty Seguros (20 de Maio de 1998). ). Estas 
apólices por serem contratadas na própria 
Companhia não são elegíveis nos termos da 
IAS 19, pelo que o valor actual das respon-
sabilidades é reflectido no passivo, sendo o 
justo valor dos activos reflectido no activo. 
Adicionalmente, a Companhia constituiu, no 
final do exercício, um seguro de capitalização 
para fazer face a um complemento de reforma 
previsto contratualmente. Este complemento 
constitui um plano de benefícios definidos, 
uma vez que existe uma obrigação legal e 
construtiva por parte da Companhia para 
liquidar a responsabilidade na altura da 
reforma do empregado, assim como efectuar 
contribuições adicionais para colmatar alte-
rações de critérios subjacentes ao cálculo da 
avaliação da responsabilidade. Assim como 
no caso das apólices de rendas vitalícia, 
também esta apólice não é elegível nos termos 
da IAS 19, verificando-se idêntico tratamento 
dos activos e passivos.
No que respeita ao fundo de pensões, o 
balanço apresenta o resultado líquido entre os 
activos e passivos que o compõem.
Os ganhos e perdas decorrentes de diferenças 
entre os pressupostos actuariais e financeiros 
utilizados e os valores reais no que se refere às 
responsabilidades e ao rendimento esperado 
das apólices, bem como os resultantes de 
alterações de pressupostos actuariais, são anu-
almente reconhecidos numa rubrica específica 
do Capital Próprio, por aplicação do método 
SORIE. O custo do exercício com pensões 
de reforma, incluindo o custo dos serviços 
correntes e o custo dos juros, deduzido do 
rendimento esperado, é reflectido na conta de 
ganhos e perdas do exercício.

f.2) Benefícios de curto prazo
Os benefícios de curto prazo (vencíveis num 
período inferior a doze meses) são, de acordo 
com o princípio da especialização de exercí-
cios, reflectidos em rúbricas apropriadas de 
ganhos e perdas no período a que respeitam.
Dentro dos benefícios de curto prazo 
enquadra-se o benefício de assistência médica 
e a concessão de bónus:

Assistência médica
A Companhia concedeu um benefício de 
assistência médica aos colaboradores no 

activo. Os custos incorridos com o seguro são 
contabilizados em custos do exercício.

Concessão de Bónus
As remunerações variáveis dos Colaboradores 
são contabilizadas em resultados do exercício 
a que respeitam, decorrem de uma avaliação 
de desempenho e incidem sobre todos os 
trabalhadores.

f.3) Outros benefícios de longo prazo
Existe um bónus a longo prazo indexado 
ao crescimento e resultados da Companhia, 
sendo os custos contabilizados em resultados 
no exercício a que respeitam.
São disponibilizados benefícios de sobrevi-
vência no caso de morte do trabalhador.

g) Imposto sobre o rendimento
Os impostos sobre lucros compreendem os 
impostos correntes e os impostos diferidos. 
Os impostos sobre lucros são reconhecidos 
em ganhos e perdas, excepto quando estão 
relacionados com itens que são reconhecidos 
directamente nos capitais próprios, caso em 
que são também registados por contrapartida 
dos capitais próprios. Os impostos diferidos 
reconhecidos nos capitais próprios decorren-
tes da reavaliação de investimentos disponí-
veis para venda e da reserva de SORIE são 
posteriormente reconhecidos em resultados 
no momento em que forem reconhecidos em 
resultados os ganhos e perdas que lhes deram 
origem.
Os impostos correntes são os que se esperam 
que sejam pagos com base no resultado 
tributável apurado de acordo com as regras 
fiscais em vigor e utilizando a taxa de imposto 
aprovada ou substancialmente aprovada em 
cada jurisdição.
Os impostos diferidos são calculados sobre 
as diferenças temporárias entre os valores 
contabilísticos dos activos e passivos e a sua 
base fiscal, utilizando as taxas de imposto 
aprovadas ou substancialmente aprovadas à 
data de balanço e que se espera virem a ser 
aplicadas quando as diferenças temporárias se 
reverterem.
Os impostos diferidos passivos são reconhe-
cidos para todas as diferenças temporárias 
tributáveis, com excepção das diferenças 
resultantes do reconhecimento inicial de ac-
tivos e passivos que não afectem quer o lucro 
contabilístico quer o fiscal e de diferenças 
relacionadas com investimentos em subsidi-
árias, na medida em que provavelmente não 
serão revertidas no futuro. 
Os impostos diferidos activos são reconhe-
cidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas na medida em que seja 
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expectável que existam lucros tributáveis 
no futuro capazes de absorver as referidas 
diferenças.
A Companhia de acordo com as indicações 
da IAS 36 procede a uma análise do valor re-
cuperável estimado, reconhecendo uma perda 
por imparidade sempre que o valor líquido de 
um activo excede o seu valor recuperável. As 
perdas por imparidade são reconhecidas na 
demonstração dos resultados para os activos 
registados ao custo. As perdas por imparidade 
podem ser revertidas, também com impacto 
em ganhos e perdas do exercício, caso sub-
sequentemente se verifique um aumento no 
valor recuperável do activo.

h) Acréscimos e Diferimentos 
Os prémios de seguro directo são reconhe-
cidos como proveitos na data da emissão ou 
renovação da respectiva apólice e os sinistros 
são registados aquando da participação.
O rendimento das acções em carteira só é 
contabilizado na altura do recebimento dos 
dividendos atribuídos. 
Os restantes custos e proveitos são contabi-
lizados no exercício a que dizem respeito, 
independentemente da data do seu pagamen-
to ou recebimento. 
Incluída na rubrica de acréscimos e diferi-
mentos do passivo, encontra-se contabilizada 
a provisão para férias e subsídio de férias, 
correspondente a cerca de 2 meses de remu-
nerações e respectivos encargos, baseada nos 
valores do respectivo exercício, e destina-se 
a reconhecer as responsabilidades legais 
existentes no final de cada exercício perante 
os empregados pelos serviços prestados até 
àquela data, a regularizar posteriormente.

i) Provisões Técnicas
i.1) Provisão para prémios não adquiridos
A provisão para prémios não adquiridos de 
seguro directo é baseada na determinação dos 
prémios emitidos antes do final do exercício, 
mas com vigência após essa data.
Esta provisão destina-se a garantir a cobertura 
dos riscos assumidos e dos encargos deles 
resultantes durante o período compreendido 
entre o final do exercício e a data de venci-
mento de cada um dos contratos de seguros.
A Companhia, de acordo com as Normas nº 
19/94-R, 3/96-R e 4/98-R do ISP, calculou 
o montante de prémios a diferir mediante 
a aplicação do método ”pró-rata temporis” 
contrato a contrato. A provisão constante 
do Balanço encontra-se deduzida dos custos 
de aquisição diferidos na mesma proporção 
da especialização dos prémios e até ao limite 
de 20% do montante dos prémios diferidos, 
por cada um dos ramos. A metodologia da 

Companhia no que respeita aos custos de 
aquisição a diferir consiste na consideração 
de apenas 50% da totalidade dos custos 
registados, por considerar que esta correcção 
permite reflectir adequadamente os custos 
associados aos prémios a diferir.

i.2) Custos de Aquisição
Os custos de aquisição que estão directa ou 
indirectamente relacionados com a venda 
de contratos de seguro, são capitalizados e 
diferidos pelo período de vida dos contratos. 
Os custos de aquisição diferidos estão sujeitos 
a testes de recuperabilidade no momento da 
emissão dos contratos. Os custos de aquisição 
diferidos são amortizados ao longo do 
período em que os prémios associados a esses 
contratos vão sendo adquiridos.

i.3) Provisão para Sinistros
Quando existem sinistros provocados ou con-
tra os tomadores de seguro que se insiram nas 
cláusulas dos contratos, qualquer montante 
pago ou que se estima vir a ser pago pela 
Companhia é reconhecido como perda nos 
resultados, através da constituição de provi-
sões para pagamento de sinistros decorrentes 
dos contratos de seguro.
A provisão para sinistros corresponde ao cus-
to total estimado que a Companhia suportará 
para regularizar todos os sinistros que tenham 
ocorrido até 31 de Dezembro de 2008, 
quer tenham sido declarados ou não, após a 
dedução dos valores já pagos respeitantes a 
esses sinistros. 
As provisões para sinistros de todos os ramos 
da Liberty Seguros, S.A. são avaliadas actua-
rialmente por métodos estatísticos internacio-
nalmente aceites na base do best estimate  
e separando devidamente os tipos de sinistros 
em grupos homogéneos. 
As provisões são revistas regularmente e 
através de um processo contínuo à medida 
que informação adicional é recebida e as 
responsabilidades vão sendo liquidadas.
A Companhia constitui provisão para os 
sinistros ocorridos até 31 de Dezembro de 
2008 mas ainda não declarados nesta data – 
IBNR -, para todos os ramos, com base em 
projecções actuariais baseadas no método do 
Chain Ladder.
É constituída adicionalmente uma provisão 
para despesas futuras com gestão de sinistros 
ocorridos até 31 de Dezembro de 2008, valor 
que foi estimado em função dos custos reais 
imputados à função sinistros.
A Companhia inclui no montante registado 
como provisão para Sinistros de Acidentes de 
Trabalho, as seguintes estimativas:

Assistência Vitalícia
No caso particular da provisão para indemni-
zações de Assistência Vitalícia no âmbito do 
Seguro de Acidentes de Trabalho, a Liberty 
calcula:

> para cada caso conhecido, o valor actual 
dos custos médicos futuros considerando 
a inflação médica de 4%;

> uma provisão IBNR de Assistência 
Vitalícia considerando o número de 
casos esperados multiplicados pelo custo 
médio.

Este estudo inclui também as incapacidades 
permanentes e mortes do ramo Acidentes de 
Trabalho. O valor dessa provisão é ajustado 
mensalmente em função do aumento ou 
diminuição da carteira.

Provisão Matemática de Acidentes  
de Trabalho
A provisão matemática do ramo de Acidentes 
de Trabalho regista as responsabilidades da 
Companhia com sinistros que envolvam pa-
gamento de pensões ou remições, já decididas 
pelo Tribunal do Trabalho ou com acordo de 
conciliação já realizado, e também a estimati-
va das responsabilidades por pensões relativas 
a incapacidades permanentes, por sinistros já 
ocorridos mas que se encontrem pendentes 
de acordo final.
Os pressupostos que servem de base de 
cálculo às reservas matemáticas de acidentes 
de trabalho são: 
Para os casos de remição obrigatória, nos 
termos do nº1 do artigo 56º do Decreto-Lei 
nº 143/99:
Tábua de mortalidade: TD 88/90 
Taxa de juro: 5.25% 
Taxa de gestão: 0%.

Restantes casos:
Tábua de mortalidade: GRM/F (95) 
Taxa de juro: 3% 
Taxa de gestão: 4%.

Esta provisão tem como objectivo igualmente 
fazer face às responsabilidades por pensões 
relativas a potenciais incapacidades de sinis-
trados.

Provisão para FAT 
A responsabilidade relativa ao incremento 
anual de pensões vitalícias, por efeito da infla-
ção, pertence ao FAT- Fundo de Acidentes de 
Trabalho, fundo que é gerido pelo ISP cujas 
receitas são constituídas pelas contribuições 
efectuadas pelas companhias seguradoras e 
pelos próprios tomadores de seguro do ramo 
Acidentes de Trabalho. A Companhia efectua 
o pagamento integral das pensões, sendo 
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posteriormente reembolsada pela parcela da 
responsabilidade do FAT.
Para fazer face às contribuições anuais futuras 
para o FAT relativamente aos beneficiários 
actuais, a Liberty Seguros, S.A. constituiu 
uma provisão sobre o total da vida útil da 
Reserva Matemática.
 
i.4) Provisão matemática do Ramo Vida
A provisão matemática do ramo Vida 
corresponde ao valor actuarial estimado das 
responsabilidades futuras da Companhia 
relativamente às apólices emitidas. O cálculo 
desta provisão é efectuado com base em 
métodos actuariais plenamente enquadrados 
no normativo do Instituto de Seguros de 
Portugal.
As provisões matemáticas do Ramo Vida 
foram calculadas contrato a contrato segundo 
o método actuarial prospectivo, tendo em 
conta, quer as prestações garantidas, quer as 
participações nos resultados já distribuídos.
Nas modalidades Universal Life as provisões 
matemáticas referentes à poupança, foram 
calculadas apólice a apólice, através da capita-
lização diária dos movimentos de cada Conta 
Poupança, tendo em conta, quer o juro técni-
co, quer a participação nos resultados.

i.5) Provisões para Riscos em Curso
A Provisão para Riscos em Curso corres-
ponde ao montante necessário para fazer 
face a prováveis indemnizações e encargos 
a suportar após o termo do exercício e que 
excedem o valor dos prémios não adquiridos 
e dos prémios exigíveis relativos aos contratos 
em vigor.
A provisão foi calculada por aplicação dos 
requisitos definidos na Norma 24/2002-R de 
13 de Novembro. De acordo com o estipula-
do pelo ISP, a provisão para riscos em curso é 
constituída/reforçada sempre que a soma dos 
rácios de sinistralidade, de despesa e de ce-
dência, ponderado pela taxa de rendimento, 
seja superior a 1. O montante desta provisão 
é igual ao produto da soma dos prémios 
processados imputáveis a exercícios seguintes 
e dos prémios exigíveis ainda não processados 
relativos a contratos em vigor pela soma dos 
rácios deduzida de 1.

i.6) Provisão para participação nos Resul-
tados do Ramo Vida
A provisão para participação nos resultados 
inclui os montantes destinados aos Toma-
dores de Seguro ou aos beneficiários dos 
contratos, sob a forma de participação nos 
resultados, desde que tais montantes não 
tenham sido já distribuídos.
A provisão para participação nos resultados 

é dotada, anualmente, com base nas contas 
de resultados das modalidades que prevêem 
a sua constituição. O seu cálculo é efectuado 
de acordo com o plano de participação nos 
resultados de cada modalidade.
Para as apólices que beneficiam de uma parti-
cipação nos resultados, conforme estabelecido 
nas condições gerais da apólice, é atribuída 
uma participação no termo de cada ano civil 
relativamente aos contratos que se encontram 
em vigor.
A participação nos resultados é distribuída 
em 31 de Dezembro de cada ano ou nas 
datas aniversarias das apólices, consoante as 
modalidades. Na nota 4.1 é apresentado o 
movimento ocorrido no exercício, relativa-
mente a algumas modalidades.

i.7) Provisão para desvios de Sinistralidade
A provisão para desvios de sinistralidade 
destina-se a fazer face a sinistralidade excep-
cionalmente elevada nos ramos de seguros em 
que, pela sua natureza, se preveja que aquela 
tenha maiores oscilações.
A provisão foi calculada por aplicação dos re-
quisitos definidos na Norma 3/1996 de 18 de 
Janeiro. Está a ser calculada com base nas taxas 
específicas estabelecidas pelo ISP e aplicadas ao 
resultado técnico positivo dos Ramos Caução 
e Risco Atómico (Resseguro aceite). Também 
é calculada para o risco Fenómenos Sísmicos, 
através da aplicação de um factor de risco 
definido pelo ISP para cada zona sísmica, ao 
capital retido pela Companhia.

i.8) Provisões técnicas relativas a seguros 
de Vida em que o risco de  Investimento é 
suportado pelo Tomador de Seguro
Corresponde ao valor líquido das presta-
ções recebidas, acrescidas dos créditos dos 
rendimentos gerados pelos investimentos 
afectos a seguros de Vida em que o risco de 
investimento é suportado pelo tomador de 
seguro e deduzidos dos respectivos encargos 
de aquisição, gestão e cobrança.

 j) Passivos financeiros
Um instrumento é classificado como passivo 
financeiro quando existe uma obrigação 
contratual da sua liquidação ser efectuada 
mediante a entrega de dinheiro ou de outro 
activo financeiro, independentemente da sua 
forma legal.
Os passivos financeiros não derivados 
incluem passivos de contratos de investimen-
to, empréstimos, credores por operações de 
seguro directo e resseguro e outros passivos. 
Estes passivos financeiros são registados (i) 
inicialmente pelo seu justo valor deduzido 
dos custos de transacção incorridos e (ii) 

subsequentemente ao custo amortizado, 
com base no método da taxa efectiva, com 
a excepção dos passivos por contratos de 
investimento em que o risco de investimento 
é suportado pelo tomador de seguro, os quais 
são registados ao justo valor.

l) Provisões
São reconhecidas provisões quando (i) a 
Companhia tem uma obrigação presente, 
legal ou construtiva resultante de eventos pas-
sados, (ii) seja provável que o seu pagamento 
venha a ser exigido e (iii) quando possa ser 
feita uma estimativa fiável do valor dessa 
obrigação. A constituição e desconstituição 
desta provisão é efectuada por contrapartida 
de resultados.
O montante da provisão corresponde à 
melhor estimativa do valor a desembolsar 
para liquidar a responsabilidade na data do 
balanço.
Caso não seja provável o futuro dispêndio 
de recursos, é classificado de acordo com a 
IAS 37 como um passivo contingente. Os 
passivos contingentes são apenas objecto de 
divulgação, a menos que a possibilidade da 
sua concretização seja remota.
A rúbrica “Outras provisões” inclui provisões 
para possíveis contingências fiscais e obras em 
edifícios arrendados.  

m) Provisão para recibos por cobrar
e para créditos de cobrança duvidosa
A Companhia está a cumprir na íntegra 
os diplomas que estabelecem o regime de 
pagamento de prémios, nomeadamente o 
Decreto-Lei nº. 142/2000, de 15 de Julho e 
o Decreto-Lei nº 122/2005, de 29 de Julho 
com as alterações que lhe foram posterior-
mente introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 
199/2005, de 10 de Novembro. Consideran-
do os critérios definidos nos diplomas acima 
referidos e para os prémios fixos de Não 
Vida, a Companhia na falta de pagamento 
do prémio de anuidades subsequentes, ou da 
primeira fracção deste, impede a renovação 
do contrato, que por esse facto se não opera, 
assim como o não pagamento de uma qual-
quer fracção do prémio no decurso de uma 
anuidade determina a resolução automática 
e imediata do contrato, na data em que o 
pagamento dessa fracção era devido.
A provisão para recibos por cobrar tem por 
objectivo reduzir o montante dos prémios em 
cobrança ao seu valor estimado de realização. 
O cálculo desta provisão é efectuado nos 
termos das Norma Regulamentar do ISP nº 
13/2000-R de 13 de Novembro de 2000 e 
Norma Regulamentar 10/2006-R, de 28 de 
Dezembro de 2006.
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A provisão para créditos de cobrança duvido-
sa destina-se a reduzir o montante de saldos 
a receber, resultantes de operações de seguro 
directo, de resseguro ou outras, à excepção 
dos recibos por cobrar, ao seu valor provável 
de realização de acordo com critérios de 
prudência económica.
 
n) Contratos de seguro e de investimento
Classificação
A Companhia emite contratos que incluem 
risco seguro, risco financeiro ou uma com-
binação dos riscos seguro e financeiro. Um 
contrato em que o Companhia aceita um 
risco de seguro significativo de outra parte, 
aceitando compensar o segurado no caso de 
um acontecimento futuro incerto específico 
afectar adversamente o segurado é classificado 
como um contrato de seguro. Um contrato 
emitido pela Companhia cujo risco de seguro 
transferido não é significativo, mas no qual 
se encontra definida uma componente de 
participação nos resultados discricionária, é 
considerado como um contrato de investi-
mento e reconhecido e mensurado de acordo 
com as políticas contabilísticas aplicáveis aos 
contratos de seguro. Um contrato emitido 
pela Companhia em que apenas existe trans-
ferência de risco financeiro, sem participação 
nos resultados discricionária, é registado 
como um instrumento financeiro.

Reconhecimento e mensuração
Os contratos classificados como contratos 
de seguros são reconhecidos como proveitos 
quando devidos pelos tomadores de seguro. 
Os benefícios e outros custos são reconheci-
dos em simultâneo com o reconhecimento 
dos proveitos ao longo da vida dos contratos. 
Esta especialização é efectuada através da 
constituição da Provisão Matemática e Provi-
são para Prémios Não Adquiridos.

Contratos de seguro Ramo Vida
As responsabilidades expressas na Provisão 
Matemática de Vida correspondem ao valor 
actual dos benefícios futuros a pagar, líquidos 
de despesas administrativas associadas directa-
mente aos contratos, deduzidos dos prémios 
teóricos que seriam necessários para cumprir 
com os benefícios estabelecidos e as respectivas 
despesas. As responsabilidades são determina-
das com base em pressupostos de mortalidade, 
despesas de gestão ou de investimento à data 
da avaliação. Relativamente aos contratos cujo 
período de pagamento é significativamente 
mais reduzido do que o período do benefício, 
os prémios são diferidos e reconhecidos em 
resultados proporcionalmente ao período de 
duração da cobertura do risco.

Contratos de seguro Ramo Não Vida
No que respeita aos contratos de curta dura-
ção, nomeadamente contratos do ramo não 
vida, os prémios são registados no momento 
da sua emissão. O prémio é reconhecido 
como proveito adquirido numa base pro-rata 
durante o período de vigência do contrato. 
A provisão para prémios não adquiridos 
representa o montante dos prémios emitidos, 
deduzido dos custos associados, relativos aos 
riscos não decorridos.

Contratos de investimento
Os contratos vida em que o risco de investi-
mento é suportado pelo tomador de seguro 
(unit linked) foram classificados como con-
tratos de investimento e contabilizados como 
instrumentos financeiros. 
Os passivos correspondem ao valor da unida-
de de participação, deduzido das comissões 
de gestão, comissões de resgate e quaisquer 
penalizações sendo classificados como 
passivos financeiros ao justo valor através de 
resultados.
O justo valor dos passivos depende do justo 
valor dos activos financeiros que integram o 
fundo de investimento colectivo unit linked. 
São utilizadas técnicas de valorização para 
determinar o justo valor à data de emissão e 
em cada data de balanço. O justo valor do 
passivo financeiro é determinado através das 
unidades de participação, que reflectem o jus-
to valor dos activos que integram cada fundo 
de investimento, multiplicado pelo número 
de unidades de participação atribuíveis a cada 
tomador de seguro à data de balanço.
A Companhia detém um produto puro de 
capitalização sem transferência de risco e sem 
participação discricionária nos resultados que 
foi reclassificado para contrato de investi-
mento

n) Reconhecimento de ganhos e perdas 
em contratos de seguros
Os prémios e comissões de contratos de segu-
ro são reconhecidos quando emitidos, o que 
se verifica igualmente nos prémios e comis-
sões de resseguro cedido. Através da Provisão 
para Prémios não adquiridos, o critério de 
reconhecimento inicial é ajustado, de forma a 
que o mesmo se reflicta ao longo do período 
de risco dos contratos. 
Os custos com os sinistros do seguro directo 
e de resseguro cedido são reconhecidos 
em resultados, na data de ocorrência dos 
sinistros, do apuramento das provisões e da 
liquidação financeira dos sinistros ou emissão 
dos reembolsos.

o) Imputação de gastos por funções  
e segmentos
A Companhia procede à imputação de gastos 
por funções (aquisição, administrativa, inves-
timentos e de sinistros) e segmentos (Vida, 
Não Vida não Técnicos) através de uma 
matriz com chaves de repartição dos custos 
em função dos trabalhadores em cada área, 
rácios financeiros, indicadores económicos 
de modo a reflectir uma distribuição real dos 
custos entre os vários segmentos. 

p) Relato por segmentos
No que respeita ao segmento Seguros de 
Vida e Pensões, a informação encontra-se 
desagregada pelas seguintes linhas de negócio: 
i) contratos de seguro: vida tradicional, ii) 
contratos de investimento (no âmbito do 
IFRS 4): contratos de investimento com par-
ticipação nos resultados discricionária e iii) 
contratos de investimento (no âmbito do IAS 
39): contratos unit-linked e contratos sem 
participação discricionária. O sub-segmento 
Pensões está relacionado com a gestão de 
fundos de pensões, não tendo impacto na 
margem técnica do negócio de seguros do 
segmento.

q) Operações em moeda estrangeira 
Em conformidade com a IAS 21, à data da 
preparação das Demonstrações Financeiras, 
(i) os itens monetários em moeda estrangeira 
são transpostos pelo uso da taxa cambial de 
fecho, (ii) os itens não monetários que sejam 
mensurados em termos de custo histórico 
numa moeda estrangeira são transpostos pelo 
uso da taxa de câmbio à data da transacção 
e (iii) os itens não monetários que sejam 
mensurados pelo justo valor numa moeda 
estrangeira são transpostos pelo uso de taxas 
de câmbio à data em que o justo valor foi 
determinado.
O apuramento das diferenças de câmbio 
resultantes da liquidação de itens monetários 
ou da transposição de itens monetários a 
taxas diferentes daquelas a que foram trans-
postos no reconhecimento inicial durante 
o período ou em demonstrações financeiras 
anteriores devem ser reconhecidos nos resul-
tados do período em que estas ocorram.

r) Comissões de Mediação
A comissão de mediação é a remuneração 
atribuída ao mediador pela angariação de 
contratos de seguro. As comissões contratadas 
com agentes e angariadores são registadas 
como custos no momento da emissão dos 
respectivos recibos de prémio.
Estas comissões são capitalizadas e diferidas 
pelo período de vida dos contratos.
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natureza, Impacto 
e justIfIcação Das 
alterações nas polítIcas 
contaBIlístIcas
Em 2008 as principais mudanças a nível da 
aplicação das políticas contabilísticas resulta-
ram da implementação do novo PCES, ver 
nota 3.4 e nota 35.

prIncIpaIs estImatIVas 
contaBIlístIcas e 
julgamentos releVantes 
utIlIzaDos na elaBoração 
Das Demonstrações 
fInanceIras
As Normas Internacionais de Relato Finan-
ceiro (IAS/IFRS) acolhidas pelas Normas 
nº 4/2007-R e nº20/2007, estabelecem 
uma série de tratamentos contabilísticos 
e requerem que a Administração efectue 
julgamentos e faça estimativas necessárias de 
forma a decidir qual o tratamento contabilís-
tico mais adequado. As principais estimativas 
contabilísticas e julgamentos utilizados na 
aplicação dos princípios contabilísticos pela 
Companhia são discutidas nesta nota com 
o objectivo de melhorar o entendimento de 
como a sua aplicação afecta os resultados 
reportados da Companhia e a sua divulgação. 
Uma descrição alargada das principais políti-
cas contabilísticas utilizadas pela Companhia 
é apresentada na Nota 3.1.
Considerando que em muitas situações exis-
tem alternativas ao tratamento contabilístico 
adoptado pelo Conselho de Administração, 
os resultados reportados pela Companhia 
poderiam ser diferentes caso um tratamento 
diferente fosse escolhido. O Conselho de 
Administração considera que as escolhas 
efectuadas são apropriadas e que as demons-
trações financeiras consolidadas apresentam 
de forma adequada a posição financeira da 
Companhia e o resultado das suas opera-
ções em todos os aspectos materialmente 
relevantes.

a) Provisões Técnicas
As provisões técnicas correspondem às 
responsabilidades futuras decorrentes dos 
contratos e incluem (1) provisão matemática 
de contratos vida, (2) provisão matemática 
de Acidentes de Trabalho, (3) provisão para 
sinistros dos ramos Não Vida, (4) provisão 
para participação nos resultados Vida, (5) 
provisão para prémios não adquiridos, (6) 
provisão para riscos em curso, (7) provisão 
para envelhecimento, (8) provisão para 
compromissos de taxa Vida, (9) provisão para 
desvios de sinistralidade, e (10) provisão para 
sinistros ocorridos e não reportados (IBNR) 

e (11) provisão para despesas de regularização 
de sinistros.
As provisões são revistas periodicamente por 
actuários qualificados. As provisões para si-
nistros não representam um cálculo exacto do 
valor da responsabilidade, mas sim uma esti-
mativa resultante da aplicação de técnicas de 
avaliação actuariais. Estas provisões estimadas 
correspondem à expectativa da Companhia 
de qual será o custo último de regularização 
dos sinistros, baseado numa avaliação de 
factos e circunstâncias conhecidas nessa data, 
numa revisão dos padrões históricos de regu-
larização, numa estimativa das tendências em 
termos de frequência da sinistralidade, teorias 
sobre responsabilidade e outros factores.
Variáveis na determinação da estimativa das 
provisões podem ser afectadas por eventos 
internos e/ou externos nomeadamente alte-
rações nos processos de gestão de sinistros, 
inflação e alterações legais. Muitos destes 
eventos não são directamente quantificáveis, 
particularmente numa base prospectiva.

Provisão matemática do Ramo Vida
As provisões matemáticas do Ramo Vida 
foram calculadas contrato a contrato segundo 
o método actuarial prospectivo, tendo em 
conta, quer as prestações garantidas, quer as 
participações nos resultados já distribuídos.
Nas modalidades Universal Life as provisões 
matemáticas referentes à poupança, foram 
calculadas apólice a apólice, através da capita-
lização diária dos movimentos de cada Conta 
Poupança, tendo em conta, quer o juro técni-
co, quer a participação nos resultados.
O cálculo foi efectuado em conformidade 
com as bases técnicas, legislação e Normas do 
ISP em vigor.
As provisões matemáticas do ramo vida são 
calculadas com os pressupostos actuariais 
definidos por modalidade de seguro, que 
resumimos no quadro abaixo (1):
Provisões Técnicas de Vida,  
Acidentes e Doença
As provisões técnicas relativas aos produtos 
vida tradicionais, rendas e acidentes e doença 
foram determinadas tendo por base vários 
pressupostos nomeadamente mortalidade, 
longevidade e taxa de juro, aplicáveis a cada 
uma das coberturas incluindo uma margem 
de risco e incerteza. Os pressupostos utiliza-
dos foram baseados na experiência passada da 

Companhia e do mercado. Estes pressupostos 
poderão ser revistos se for determinado que 
a experiência futura venha a confirmar a sua 
desadequação. 

Provisão Matemática  
de Acidentes de Trabalho
A provisão matemática do ramo de Acidentes 
de Trabalho regista as responsabilidades da 
Companhia com sinistros que envolvam pa-
gamento de pensões ou remições, já decididas 
pelo Tribunal do Trabalho ou com acordo de 
conciliação já realizado, e também a estimati-
va das responsabilidades por pensões relativas 
a incapacidades permanentes, por sinistros já 
ocorridos mas que se encontrem pendentes 
de acordo final.
Esta provisão tem como objectivo igualmente 
fazer face às responsabilidades por pensões 
relativas a potenciais incapacidades de sinis-
trados e é calculada de acordo com:

> Para os casos de remição obrigatória, 
nos termos do nº1 do artigo 56º do 
Decreto-Lei nº 143/99 - Tábua de 
mortalidade: TD 88/90; Taxa de juro: 
5.25%; Taxa de gestão: 0%.

> Restantes casos - Tábua de mortalidade: 
GRM/F (95); Taxa de juro: 3%; Taxa de 
gestão: 4%.

A responsabilidade relativa ao incremento 
anual de pensões vitalícias, por efeito da infla-
ção, pertence ao FAT- Fundo de Acidentes de 
Trabalho, fundo que é gerido pelo ISP cujas 
receitas são constituídas pelas contribuições 
efectuadas pelas companhias seguradoras e 
pelos próprios tomadores de seguro do ramo 
Acidentes de Trabalho. A Companhia efectua 
o pagamento integral das pensões, sendo 
posteriormente reembolsada pela parcela da 
responsabilidade do FAT.
Para fazer face às contribuições anuais futuras 
para o FAT relativamente aos beneficiários ac-
tuais, a Liberty Seguros, S.A. constituiu uma 
provisão que corresponde a cerca de 6.6% do 
total das Provisões Matemáticas.
A Liberty Seguros calcula uma provisão 
IBNR de provisões matemáticas, estimando 
o número de sinistros ocorridos e ainda não 
participados de incapacidades permanentes e 
mortes, bem como o seu custo médio. A provi-
são IBNR é obtida multiplicando o número de 
sinistros IBNR esperados pelo custo médio.

(1) Tabela de Mortalidade Taxa de Juro Técnico
Seguros em caso de morte AF, PM 60/64, (70 a 100%) GKM 80  2.75%, 3.5%, 4.0%
Seguros em caso de vida
Rendas Vitalícias PF 60/64, TV 73/77, GRM/GRF 95  2.75%, 4.0%, 6.0%

Outros RF, PF 60/64, GKF 80, GRM/GRF 95
2.75%, 3.0%, 3.25%,3.5%, 4.0%, 

70% taxa euribor a 12 meses
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Provisão para sinistros dos restantes 
Ramos Não Vida
As provisões para sinistros dos Ramos Não 
Vida são calculadas pelo método Chain 
Ladder aplicado aos montantes pagos ou ao 
custo total, consoante seja mais adaptado a 
cada ramo.
Para o ramo Automóvel os sinistros são segre-
gados em grupos homogéneos (RC materiais, 
RC corporais não contenciosos e inferiores 
a 100.000 euros, RC corporais superiores a 
100.000 euros, RC corporais contenciosos, 
danos próprios, ocupantes, protecção jurídi-
ca). Para cada um destes grupos é determina-
da a melhor estimativa – “best estimate”.
Tratamento similar é feito para Acidentes 
de Trabalho, onde a Liberty Seguros separa 
Despesas Médicas sem Assistência Vitalícia, 
Salários por Incapacidade Temporária, outras 
indemnizações de sinistros e assistência 
vitalícia. No caso particular da provisão para 
indemnizações de Assistência Vitalícia no 
âmbito do Seguro de Acidentes de Trabalho, 
a Liberty Seguros calcula:

> para cada caso conhecido, o valor actual 
dos custos médicos futuros considerando 
a inflação médica de 4%;

> uma provisão IBNR de Assistência 
Vitalícia considerando o número de 
casos esperados multiplicados pelo custo 
médio.

Adicionalmente, a Companhia calcula: 
Provisão para IBNR
É estimada mensalmente, em função da 
realidade da gestão de sinistros e da evolução 
da carteira da Companhia.
Relativamente aos sinistros ocorridos em 
2008 para toda a área Não Vida, a provi-
são IBNR em 31 de Dezembro de 2008 
corresponde a 14% dos custos com sinistros 
do ano.

Provisão para despesas futuras com gestão 
de sinistros
A Liberty Seguros calcula esta provisão tendo 
em conta a relação entre os custos impu-
tados à função sinistros e os pagamentos 
efectuados. Esta mesma relação é aplicada às 
provisões para sinistros.
A provisão para despesas futuras com gestão 
de sinistros ocorridos até 31 de Dezembro de 
2008 para toda a área Não Vida corresponde 
a 1.3% dos custos com sinistros do ano. 
Face à sua natureza, a determinação das 
provisões para sinistros e outros passivos 
por contratos de seguros apresenta um nível 
de subjectividade. Contudo, a Companhia 
considera que os passivos determinados com 
base nas metodologias definidas reflectem 

de forma adequada a melhor estimativa das 
responsabilidades a que se encontra obrigada.

b) Imparidade dos activos financeiros 
disponíveis para venda
A Companhia determina que existe impari-
dade nos seus activos disponíveis para venda 
quando existe uma desvalorização continuada 
ou de valor significativo no seu justo valor.  
A determinação de uma desvalorização 
continuada ou de valor significativo requer 
julgamento. No julgamento efectuado, a 
Companhia avalia os factores referidos na 
nota 3.1 c)(v).
Metodologias alternativas e a utilização de 
diferentes pressupostos e estimativas, poderão 
resultar num nível diferente de perdas por 
imparidade reconhecidas, com o consequente 
impacto nos resultados da Companhia.
Adicionalmente, poderão vir a verificar-se va-
lores diferentes dos registados contabilistica-
mente decorrentes da metodologia aplicada.

c) Pensões e outros benefícios  
a empregados
A determinação das responsabilidades por 
pensões de reforma requer a utilização de 
pressupostos e estimativas, incluindo a utili-
zação de projecções actuariais, rentabilidade 
estimada dos investimentos e outros factores 
que podem ter impacto nos custos e nas 
responsabilidades do plano de pensões.
Alterações a estes pressupostos poderiam ter 
um impacto significativo nos valores deter-
minados.
Os pressupostos e metodologia de cálculo das 
responsabilidades com pensões e outros bene-
fícios a empregados encontram-se divulgados 
na nota 23.

d) Impostos sobre os lucros
A determinação dos impostos sobre os 
lucros requer determinadas interpretações e 
estimativas.
Outras interpretações e estimativas poderiam 
resultar num nível diferente de impostos so-
bre os lucros, correntes e diferidos, reconheci-
dos no exercício.
De acordo com a legislação fiscal em vigor, as 
Autoridades Fiscais têm a possibilidade de re-
ver o cálculo da matéria colectável efectuado 
pela Companhia durante um período de qua-
tro anos. Desta forma, é possível que hajam 
correcções à matéria colectável, resultantes 
principalmente de diferenças na interpretação 
da legislação fiscal. No entanto, é convicção 
do Conselho de Administração da Compa-
nhia, de que não haverá correcções significa-
tivas aos impostos sobre lucros registados nas 
demonstrações financeiras consolidadas.

alterações releVantes 
relatIVamente ao exercícIo 
anterIor, DesIgnaDamente 
na fase De transIção para o 
noVo regIme contaBIlístIco
As alterações relativamente ao exercício 
anterior decorrem da adopção pela primeira 
vez do Plano de Contas para as Empresas de 
Seguros (PCES) estabelecido pela Norma 
regulamentar nº 4/2007, de 27 de Abril, com 
as alterações da Norma Regulamentar nº 
20/2007. Os ajustamentos foram determi-
nado considerando o normativo emitido e 
a aplicação das Normas Internacionais de 
Relato Financeiro, conforme adoptadas pela 
União Europeia.
A IFRS 1 define um conjunto de regras para 
a primeira aplicação das IFRS e construção 
do balanço de abertura. 
As primeiras demonstrações financeiras em 
IFRS deverão apresentar um ano de  
comparativo. Assim, a data de transição  
e o balanço de abertura têm referência ao 
início do ano comparativo apresentado, no 
caso, 1 de Janeiro de 2007. 
A regra genérica de transição determina que 
todas as IFRS devam ser aplicadas retros-
pectivamente, pelo que os ajustamentos 
necessários são efectuados por contrapartida 
de resultados transitados à data de transi-
ção. Relativamente a esta regra genérica de 
transição, a IFRS 1 impõe algumas excepções 
obrigatórias e permite algumas isenções op-
cionais. A Companhia analisou e ponderou as 
implicações a curto e longo prazo, das opções 
indicadas na IFRS 1.
No respeitante às mais e menos valias não 
realizadas dos activos em carteira incluídas 
à data da transição na Reserva de Reavalia-
ção Regulamentar, estas deverão, de acordo 
com o artigo 4º da Norma Regulamentar 
nº 4/2007, de 27 de Abril, do ISP, à data de 
transição, ser transferidas, corrigidas dos ajus-
tamentos decorrentes da nova classificação 
dos investimentos e respectiva valorização, 
em conformidade com a respectiva natureza, 
para as Reservas de reavaliação por ajusta-
mentos no justo valor de activos financeiros 
disponíveis para venda, para as Reservas de 
reavaliação por ajustamentos no justo valor 
de investimentos em filiais, associadas e em-
preendimentos conjuntos, para as Reservas de 
reavaliação por ajustamentos no justo valor 
por revalorização de terrenos e edifícios de 
uso próprio ou para a rubrica de resultados 
transitados.
Relativamente às mais e menos valias não 
realizadas dos activos em carteira incluídas 
à data da transição no Fundo para Dotações 
Futuras, estas deverão, de acordo com a mes-
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ma norma, à data de transição, ser transferi-
das para a conta de Provisão para participação 
nos resultados a atribuir, corrigidas dos 
ajustamentos decorrentes da nova classifica-
ção dos investimentos e respectiva valorização 
de acordo com as regras subjacentes à circular 
3/2008 do ISP.
Os principais impactos decorrentes da 
adopção do novo Plano de Contas foram os 
seguintes: 

> Classificação e valorização das carteiras 
de investimento ao valor de mercado 

> Tratamento do “Fundo para dotações 
futuras” 

> Mensuração da imparidade 
> Amortização do prémio/desconto pelo 

método da taxa efectiva 
> Reclassificação dos rendimentos de 

investimentos
> Classificação de contratos (seguros 

versus investimento) 
> Reconhecimento dos contratos de inves-

timentos
> Reconhecimento das responsabilidades 

e registo dos ganhos e perdas actuariais 
relacionados com pensões de reforma 

> Reconhecimento dos activos e passivos 
por impostos diferidos

> Elaboração da Demonstração de fluxos 
de caixa 

O impacto nas contas decorrente da aplicação 
do novo plano de contas é apresentado com 
detalhe na nota 35.

4. natureza e 
extensão Das 
rúBrIcas e Dos 
rIscos resultantes 
De contratos De 
seguro e actIVos 
De resseguro

Informação referente a 
contratos De seguro
a) Políticas contabilísticas adoptadas rela-
tivamente a contratos de seguro correspon-
dentes a activos, passivos, rendimentos e 
custos ou gastos relacionados;
As políticas contabilísticas encontram-se 
descritas na nota 3.1 do anexo.

b) Pressupostos utilizados na mensuração 
e metodologias de cálculo das estimativas
b.1) Sinistros pendentes de liquidação
Os sinistros participados são valorizados 

casuisticamente, com base na informação 
obtida e na experiência passada com sinistros 
semelhantes.
No caso de processos de sinistro de danos 
materiais do ramo Automóvel, existem 
sinistros independentes para o IDS Credor e 
o IDS Devedor.
Os valores de reembolso, derivados de 
responsabilidades assumidas pela Companhia 
mas imputáveis a terceiros, apenas são conta-
bilizados quando existe evidência concreta de 
que os montantes são recuperáveis.

b.2) Desvios de sinistros conhecidos e pen-
dentes de liquidação (IBNER) e sinistros 
pendentes de declaração (IBNR)
Ver descrição incluída na nota 3.3 do Anexo.

Exercício de 2008
Provisões técnicas  - Seguro Directo saldo inicial Variação saldo final
Provisão para Prémios Não Adquiridos 45.907.612 27.402 45.935.014
Provisão Matemática de Vida 274.168.111 -17.986.820 256.181.291
Provisão para Sinistros  
 - Vida 6.480.742 1.457.149 7.937.891
 - Acidentes Trabalho 87.903.587 983.505 88.887.092
 - Outros Seguros 128.261.430 1.979.121 130.240.551
Sub-total provisão para sinistros 222.645.759 4.419.775 227.065.534
Provisão para participação nos resultados 5.965.721 -741.883 5.223.838
Provisão para riscos em curso 1.592.785 4.239.684 5.832.469
Provisão para desvios de sinistralidade 2.694.899 372.131 3.067.030
total 552.974.887 -9.669.712 543.305.176

b.3) Responsabilidades com assistência 
vitalícia
Ver descrição incluída na nota 3.3 do Anexo.

c) Efeito de alterações nos pressupostos 
usados para mensurar activos e passivos 
por contrato de seguro
A Companhia não considerou quaisquer 
alterações nos exercícios de 2007 e 2008 
nas metodologias e pressupostos utilizados 
na mensuração das suas provisões técnicas. 
Relativamente aos activos não se efectuaram 
alterações de pressupostos.

d) Reconciliações dos passivos de contratos 
de seguro e dos activos de contratos de 
resseguro:
Os quadros seguintes reflectem a reconcilia-
ção das provisões técnicas (seguro directo, 
resseguro aceite e resseguro cedido) referente 
aos exercícios de 2008 e 2007:

A diminuição do valor da Provisão Mate-
mática de Vida deveu-se a resgates elevados 
ocorridos durante o ano de 2008.
Os valores iniciais seguem o anterior PCES.

Exercício de 2007
Provisões técnicas  - Seguro Directo saldo inicial Variação saldo final
Provisão para Prémios Não Adquiridos 40.800.266 5.107.346 45.907.612
Provisão Matemática de Vida 272.244.926 1.923.185 274.168.111
Provisão para Sinistros  
 - Vida 7.510.171 -1.029.429 6.480.742
 - Acidentes Trabalho 80.852.915 7.050.672 87.903.587
 - Outros Seguros 121.538.846 6.722.584 128.261.430
Sub-total provisão para sinistros 209.901.931 12.743.828 222.645.759
Provisão para participação nos resultados 6.806.907 -841.186 5.965.721
Provisão para riscos em curso 1.511.029 81.756 1.592.785
Provisão para desvios de sinistralidade 2.318.558 376.341 2.694.899
total 533.583.618 19.391.270 552.974.887
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Reconciliação do Resseguro Aceite

Exercício de 2008
Provisões técnicas  - Resseguro Aceite saldo inicial Variação saldo final
Provisão para Prémios Não Adquiridos   
Provisão Matemática de Vida   
Provisão para Sinistros   
 - Vida 0 0 0
 - Acidentes Trabalho 0 0 0
 - Outros Seguros 104.683 -2.669 102.014
Sub-total provisão para sinistros 104.683 -2.669 102.014
Provisão para desvios de sinistralidade 5.081 0 5.081
total 109.764 -2.669 107.095

Reconciliação do Resseguro Cedido

Exercício de 2007
Provisões técnicas  - Resseguro Aceite saldo inicial Variação saldo final
Provisão para Prémios Não Adquiridos   
Provisão Matemática de Vida   
Provisão para Sinistros   
 - Vida 0 0 0
 - Acidentes Trabalho 0 0 0
 - Outros Seguros 106.837 -2.154 104.683
Sub-total provisão para sinistros 106.837 -2.154 104.683
Provisão para desvios de sinistralidade 4.922 159 5.081
total 111.759 -1.995 109.764

Exercício de 2008
Provisões técnicas  - Resseguro Cedido saldo inicial Variação saldo final
Provisão para Prémios Não Adquiridos 159.243 -127.458 31.785
Provisão Matemática de Vida 0 0 0
Provisão para Sinistros   
 - Vida 54.010 66.990 121.000
 - Acidentes Trabalho 3.155.727 -122.369 3.033.357
 - Outros Seguros 2.814.836 -145.271 2.669.565
Sub-total provisão para sinistros 6.024.573 -200.650 5.823.923
total 6.183.816 -328.108 5.855.708

Exercício de 2007
Provisões técnicas  - Resseguro Cedido saldo inicial Variação saldo final
Provisão para Prémios Não Adquiridos 0 159.243 159.243
Provisão Matemática de Vida  0
Provisão para Sinistros   
 - Vida 226.864 -172.854 54.010
 - Acidentes Trabalho 6.007.499 -2.851.772 3.155.727
 - Outros Seguros 14.616.094 -11.801.258 2.814.836
Sub-total provisão para sinistros 20.850.458 -14.825.885 6.024.573
total 20.850.458 -14.666.642 6.183.816

A variação ocorrida em 2007 refere-se ao 
negócio de comutação celebrado com o 
Ressegurador Winterthur. 

d.1) Reajustamentos e discriminação dos 
custos com sinistros
A informação referente aos reajustamentos 
de sinistros de exercícios anteriores de 2007 
e 2008 encontra-se reflectida no Anexo 2 a 
estas Notas ao Balanço e Conta de Ganhos 
e Perdas. Adicionalmente, no Anexo 3 é 
apresentada a discriminação dos custos com 
sinistros. Todos os movimentos decorrem 
da gestão corrente dos sinistros, não sendo 

significativos face ao montante de provisões 
constituídas.

d.2) Movimentos efectuados na Provisão 
para participação nos resultados a atribuir
Apresentamos de seguida os movimentos 
ocorridos no exercício:

2008 2007
Provisão para Participação nos Resultados atribuída no inicio do exercício 5.965.721 6.806.907
Resultados Distribuídos sem PR em 31.12 -523.129 -596.558
Resultados Distribuídos em 31.12 -1.006.418 -1.207.723
Participação nos Resultados Atribuída 787.664 963.095
Provisão para Participação nos Resultados atribuída no fim do exercício 5.223.838 5.965.721

Informação referente 
à natureza e à extensão 
Dos rIscos específIcos De 
seguros
a) Objectivos, políticas e processos de 
gestão dos riscos resultantes de contratos 
de seguro e os métodos usados para gerir 
esses riscos
O risco inerente a cada contrato de seguro é a 
possibilidade do evento seguro ocorrer e a in-
certeza subjacente do montante da indemni-
zação a pagar (risco de seguro). Desta forma, 
o principal risco que uma seguradora enfrenta 
corresponde à insuficiência dos passivos 
constituídos para fazer face às indemnizações. 
Factores de risco: 
1. Frequência e severidade dos sinistros
A frequência e severidade dos sinistros reais 
face aos sinistros estimados pode ser um fac-
tor comprometedor da estabilidade de uma 
seguradora. Os eventos seguros são aleatórios 
e o seu nível varia de ano para ano face aos 
níveis estimados (utilizando técnicas estatísti-
cas). Formas de mitigar este risco:

> Política de “subscrição” segmento Não 
Vida: 

 A Liberty Seguros tem políticas de 
subscrição para todos os produtos. Essas 
políticas enumeram, para além dos riscos 
excluídos, riscos de aceitação condicio-
nada, de aceitação normal e riscos alvos, 
as condições de aceitação dos melhores 
riscos e os limites de aceitação de riscos 
não alvo, bem como o nível geral de des-
contos comerciais. Mensalmente é feito 
o acompanhamento dos negócios vendi-
dos, por segmento de risco e por respon-
sável comercial. Esse acompanhamento 
permite analisar os segmentos vendidos e 
o nível de desconto. Trimestralmente são 
efectuados perfis de carteira para os prin-
cipais ramos (automóvel, acidentes de 
trabalho, habitação, comércio, indústria, 
acidentes pessoais e condomínio) onde 
constam prémios adquiridos, exposições 
ao risco, prémios médios, nº esperado 
de sinistros, frequência, custo médio dos 
sinistros, taxa de sinistralidade, para uma 
bateria de variáveis;

> Política de “subscrição” segmento Vida:
 No âmbito dos seguros vida risco e para 
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as garantias de subscrição mais frequente 
(Morte e Invalidez) existem grelhas de 
formalidades médicas para seguros com 
credor hipotecário e seguros sem credor 
hipotecário. No primeiro caso, a subs-
crição é um pouco mais flexível já que o 
risco de anti-selecção é menor. 

 Estas grelhas, que são alvo de discussão 
e revisão periódica em sintonia com os 
nossos resseguradores, estão estrutura-
das em duas dimensões (escalão etário 
e escalão de capital seguro) e são mais 
exigentes consoante se avança na idade e 
no capital.

>   Para algumas coberturas complementa-
res mais específicas onde a nossa carteira 
é reduzida e/ou onde a nossa experiência 
ainda não é tão significativa (exem-
plos:  Diagnóstico de Doenças Graves, 
Enfarte Agudo do Miocárdio), existem 
ainda grelhas de formalidades médicas 
adicionais específicas exigíveis quando a 
sua subscrição é pretendida.

> Tarifação Segmento Não Vida: 
 As tarifas da Liberty Seguros são 

selectivas, no sentido em que têm bons 
preços para os segmentos de menor 
risco e preços normalmente acima do 
mercado para os piores riscos. Tanto as 
tarifas como as normas de subscrição são 
aprovadas em conjunto pelo Director 
Técnico, pelo Director Comercial e pelo 
Director de Actuariado; 

> Tarifação Segmento Vida: 
 No âmbito da cobertura Morte, têm-se 

utilizado tábuas de mortalidade con-
sideradas adequadas pelos Serviços de 
Actuariado. No âmbito das coberturas 
complementares, quando não existem 
estatísticas internas ou nacionais, é habi-
tual recorrer-se aos serviços dos ressegu-
radores e à sua experiência e estatísticas 
sobre a matéria. Existe alguma flexibili-
dade do ponto de vista comercial, com 
ajustamento aos nível do comissiona-
mento (e encargos de subscrição), em 
função da opção do Agente e/ou Canal 
de Distribuição, o que pode ter alguma 
influência no preço dos respectivos 
contratos. 

> Incentivos comerciais Segmento Não 
Vida e Vida: 

 Os incentivos comerciais estão forte-
mente ligados à rentabilidade da carteira 
do agente, factor este que contribui para 
a constituição de carteiras saudáveis;

> Tratados de Resseguro Não Vida: 
 A Liberty Seguros tem tratados não 

proporcionais de excedente de sinistros 
(XL) e de excedente de sinistro para 

catástrofes (CAT XL). Em Multirriscos 
a capacidade máxima do tratado XL são 
10 milhões de euros e a protecção em 
caso de catástrofe são 210 milhões de 
euros;

> Tratados de Resseguro Vida:   
 Os tipos de tratado de resseguro normais 

utilizados são não proporcionais, com 
um pleno de retenção, por parte da  
Liberty Seguros, de 100.000 € por pes-
soa segura. Isto no âmbito das garantias 
de subscrição mais frequente, nomeada-
mente Morte, Invalidez,…  
Este pleno assumido pela Liberty Segu-
ros tem crescido gradualmente à medida 
que a respectiva carteira tem aumentado. 
Nalgumas coberturas complementares 
de subscrição menos frequente e onde a 
nossa experiência é mais reduzida, no-
meadamente, Diagnóstico de Doenças 
Graves e Enfarte Agudo do Miocárdio, 
a politica de resseguro é mais prudente, 
sendo o pleno de retenção por parte da 
Liberty Seguros de apenas 12.500 €.

 Em termos complementares, e para 
prevenir ainda riscos / acidentes catastró-
ficos, existe um tratado de resseguro 
específico para o efeito. Actua no 
“espaço” dos nossos plenos de retenção, 
até um máximo de 4.000.000 €, e desde 
que ocorram pelo menos 3 sinistros no 
âmbito de um mesmo evento.

> Gestão de Sinistros Segmento Não Vida: 
 A gestão de sinistros é centralizada, com 

equipas especializadas em cada ramo e 
em prevenção e detecção de fraude. A 
revisão dos processos obedece a normas 
específicas de forma que cada processo 
não fica mais de 60 dias sem ser revisto;

> Gestão de Sinistros Segmento Vida:
 A gestão dos sinistros Vida Risco é 

assegurada por colaboradores especia-

lizados e experientes na matéria. Para 
além disso, no âmbito da gestão do 
processo, o mesmo é sempre analisado e 
aprovado por superior hierárquico com 
competência para a respectiva decisão. 
A própria emissão das respectivas ordens 
de pagamento está sempre sujeita à 
dupla validação / “assinatura informá-
tica”, nomeadamente, de quem cria / 
gere o processo e de quem autoriza a sua 
liquidação.

 Existe ainda um controle de qualidade 
trimestral (por amostragem), que verifica 
a adequação da liquidação dos processos, 
nas suas várias vertentes, nomeadamen-
te, garantias subscritas, capital seguro, 
parecer clínico, sinistro coberto, prazo 
de liquidação.

> Política de Solvência: 
 A Companhia monitoriza a solvência 

numa óptica mensal. O cálculo da mar-
gem de solvência é realizado de acordo 
com a Norma Regulamentar nº6/2007-
R de 27 de Abril e a Norma Regula-
mentar 12/2008-R de 30 de Outubro 
do Instituto de Seguros de Portugal, 
sendo baseada em informação financeira 
estatutária. A informação financeira 
estatutária é preparada de acordo com  
as regras estabelecidas pelo regulador,  
as quais diferem das normas IFRS.

À data de 31 de Dezembro de 2008 e 2007,  
a margem de solvência tinha as
seguintes componentes (os dados do ano de 
2007 reportam-se ao cálculo efectuado com 
base no anterior plano de contas):
Durante o ano de 2008, dado o impacto da 
crise nos mercados financeiros que se tradu-
ziu por menos-valias potenciais avultadas nos 
activos financeiros valorizadas de acordo com 
o Mark-to-Model, a Liberty Seguros para fazer 

 31-Dez-08 31-Dez-07
Capital 24.348.751 24.348.751
Reservas -3.899.173 -4.608.923
Resultados Transitados 32.073.855 22.474.418
Resultados Líquidos 5.947.904 5.809.406
Distribuição de resultados do exercício   
Total Situação Líquida ( I ) 58.471.336 48.023.651
Activos Intangíveis -1.287.795  
Empréstimos subordinados sem prazo fixo 14.672.438  
Ajuste Pensões Reforma e obrigações   
Lucros Futuros Vida 1.297.297 1.359.534
Total ( 2 ) 14.681.940 1.359.534
Margem de Solvência Disponível ( 1 ) + ( 2 ) 73.153.276 49.383.185
Margem de Solvência Exigida 39.828.534 38.989.125
Excesso / Insuficiência 33.324.742 10.394.060
Rácia Solvência 184% 127%
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face ao decréscimo dos elementos constituti-
vos da Margem de Solvência, subscreveu um 
empréstimo subordinado junto do accionista 
no montante de 14.672.438 euros. Para a 
Margem de Solvência a 31 de Dezembro 
de 2008 foram computados também os im-
postos diferidos no montante de 4.261.630 
euros e a valorização dos activos financeiros 
de acordo com o Mark-to-Model segundo 
os critérios referidos no Anexo às contas 
no ponto 6.11. Caso não tivesse utilizado 
o Mark-to-Model a Magem de Solvência da 
Liberty Seguros à data de 31 de Dezembro de 
2008 seria de 150%.

2. Fontes de incertezana criação  
de provisões
A criação de provisões para sinistros é um 
processo que envolve alguma incerteza. A 
Liberty Seguros calcula mensalmente, através 
de métodos estatísticos, os montantes de 
provisão para sinistros ocorridos mas ainda 
não participados, a provisão para excesso/
deficiência das reservas casuísticas, a provisão 
para gastos futuros de gestão de sinistros e a 

3. Alteração de pressupostos no cálculo de 
provisões 
A Liberty Seguros tem sido bastante estável 
nos montantes globais de provisões. Os 
ajustamentos de pressupostos que são nor-
mais nas técnicas actuariais, sempre com o 
objectivo de melhorar a estimativa para cada 
segmento, não têm afectado os montantes 
globais.

4. Impactos decorrentes de alterações 
regulamentares 
A principal alteração regulamentar que o 
mercado português enfrenta é a nova tabela 
de indemnizações em danos corporais auto-
móvel. A Companhia assim como o restante 
mercado segurador, ainda não conseguiu 
estimar completamente o seu impacto.

b) Análises de sensibilidade efectuadas, 
concentrações de risco e sinistros efectivos
b.1 ) Concentrações de risco

Quadros 1 - Os seguintes mapas mostram a 
exposição da Liberty Seguros em Portugal, 
tanto em unidades de risco (concentração de 
risco) como em capitais seguros.

provisão para fazer face às responsabilidades 
futuras com o FAT. Trimestralmente são feitas 
avaliações actuariais completas e devidamente 
segmentadas por ramo e por tipo de sinistro 
dentro de cada ramo. Desta forma as provi-
sões contabilizadas vão acompanhando a evo-
lução da carteira e a evolução dos sinistros. 
A realização mensal destas análises permite 
identificar rapidamente situações anormais. 
Segundo o relatório do Actuário Responsável 
e dos Auditores, a Liberty Seguros tem provi-
sões adequadas e robustas.
No Ramo Vida a criação da provisão para 
sinistros é calculada por apólice e correspon-
de ao valor do capital a pagar em caso de 
sinistro, vencimento ou resgate, pelo que não 
existe incerteza associada a esta provisão.
A provisão para sinistros vida ocorridos mas 
ainda não participados é um processo que, 
à semelhança dos ramos não vida, envolve 
alguma incerteza. A Liberty Seguros calcula 
anualmente esta provisão através de métodos 
estatísticos e acompanha mensalmente a sua 
adequação.

Number of Risks Sums Insured

1 ponto = 10

Sums Insured (EuR)
< 7.500.000
7.5 mio - 17.5 mio
17.500 mio - 33 mio
33 mio - 56 mio
56 mio - 100 mio
>  100 mio
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b.2) Comparação de sinistros efectivos 
com estimativas anteriores

Quadro 2 – Erros nas estimativas feitas em 
Janeiro de 2008 quando comparadas com 
o real de Dezembro de 2008, em termos de 
Frequência, Custo Médio e Prémio de Risco 
(Frequência x Custo Médio)

 

As variações ocorridas em Acidentes de Trabalho 
devem-se à reduzida dimensão da carteira de 
sinistros para estes segmentos e são consideradas 
estatisticamente imateriais, uma vez que o seu 
impacto no total de reservas e no prémio de risco 
é muito reduzido. As maiores variações ocorrem 
em Incapacidades permanentes superiores a 30% 
e em Mortes, que representam 0.32% do total 
de sinistros.
Os restantes ramos não são materiais para análise

B.3) Análises de sensibilidade
A Companhia procedeu a análises de sensibi-
lidade apenas para o ramo Vida. 
- Risco de mortalidade do ramo vida
Os pressupostos actuariais utilizados como 
melhor estimativa na avaliação do risco de 
mortalidade foram os seguintes:

Seguros de Risco: 60% GKM 80
Seguros PPR e Financeiros: 55% GKM 80

Este cenário base resulta da análise histórica 
da carteira para as diversas modalidades.

rIsco De mercaDo, rIsco De 
créDIto, rIsco De lIquIDez e 
rIsco operacIonal
Risco de Mercado
Risco de movimentos adversos no valor de 
activos da empresa de seguros, relacionados 
com variações dos mercados de capitais, dos 
mercados cambiais, das taxas de juro e do va-
lor do imobiliário. O risco de mercado inclui 
ainda os riscos associados ao uso de instru-
mentos financeiros derivados e está fortemen-

Relação entre Dezembro de 2008 e a estimativa feita
em Janeiro de 2008 para o ano (%)

frequência
Dez2008/jan2008

custo médio
Dez2008/jan2008

frequência  
x custo médio

Automóvel
Responsabilidade Civil Material -0.27 2.55 -0.007
Responsabilidade Civil Corporal 0.31 -9.69 -0.030
Responsabilidade Danos Próprios 6.45 -8.78 -0.566
Acidentes de Trabalho   
Despesas Médicas 2.56 4.49 0.115
Incapacidades temporárias 5.04 9.85 0.496
Incapacidades Permanentes Parciais < 30% 0.51 -10.57 -0.054
Incapacidades Permanentes Parciais ≥ 30% 18.55 -14.79 -2.744
Incapacidades Permanentes Absolutas para o trabalho habitual -3.26 -4.21 0.137
Incapacidades Permanentes Absolutas 0.00 -1.81 0.000
Morte 50.57 -1.81 -0.917
Assistência Vitalícia 0.96 0.00 0.000

te relacionado com o risco de mismatching 
entre activos e responsabilidades.
A gestão do risco de mercado na Liberty 
Seguros está essencialmente integrada no 
âmbito da política de gestão de investimen-
tos em vigor, a qual contempla os seguintes 
objectivos: maximizar o retorno da carteira de 
investimentos, cumprindo com as restrições 
emanadas pela entidade supervisora e as 
estruturas de maturidade que reflictam o 
comportamento organizacional da Compa-
nhia; optimizar a relação risco / rentabilidade 
ajustada após os efeitos fiscais, de modo a 
obter um crescimento no longo prazo dos 
rendimentos e lucros e a reforçar a posição 
competitiva da Companhia, os ratings finan-
ceiros e o potencial de crescimento.
Utilizando o VaR (Value at Risk) para análise 
do risco de mercado, constatamos que num 
horizonte temporal de um ano, existe 16% 
de probabilidade de virmos a ter uma perca 
na totalidade da carteira de investimentos su-
perior a 6,84% do seu valor actual, à data de 
31 de Dezembro de 2008. A mesma análise 
efectuada em referência a 31 de Dezembro de 
2007, para a carteira de vida, apresentava um 
VaR de 3.22%. 
A carteira de investimento a 31 de Dezembro 
de 2008 é composta quase na sua totalidade 
por obrigações (99.73%) que apresentam 
uma durabilidade média de 6.22 anos, o que 
representa uma ligeira redução face ao exercí-
cio anterior, cuja média era de 6,96 anos.
A Liberty Seguros à data de 31 de Dezembro 

de 2008 apresenta a seguinte estrutura de 
activos financeiros por sector de indústria:

Como resultado das condições adversas de 
mercado durante o exercício de 2008, as ope-
rações de compra e venda de títulos durante 
este exercício, foram monitorizadas visando 
o menor impacto em resultados e a manu-
tenção da política risco/rentabilidade. Como 
resultado desta estratégia, verificou-se um 
incremento da carteira nos sectores financeiro 
e governamental.

Risco de Crédito
Risco de incumprimento ou de alteração na 
qualidade creditícia dos emitentes de valores 
mobiliários aos quais a empresa de seguros 
está exposta, bem como dos devedores, pres-
tatários, mediadores, tomadores de seguro e 
resseguradores que com ela se relacionam.
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O risco de crédito é gerido essencialmente 
com base na política de gestão de investimen-
tos em vigor na Companhia.
Especificamente no tocante ao risco de 
incumprimento de resseguro, existe uma lista 
de Resseguradoras pré-aprovadas (em função 
do rating).
A Liberty Seguros dispõe de controlos 
aplicacionais, de acordo com o regime de 
pagamento de prémios de seguro em vigor 
no exercício de 2008 e que lhe permitem 
mitigar o risco de crédito resultante da não 
liquidação dos prémios de seguro por parte 
dos tomadores de seguro.
O impacto do risco de crédito proveniente de 
mediadores é minimizado pela Companhia, 
através de um conjunto de procedimentos de 
análise instituídos e de controlos aplicacionais 
implementados, nomeadamente, o bloqueio 
de acesso ao sistema de prestação de contas 
caso exista um incumprimento dos prazos de 
liquidação, assim como, o circuito automáti-
co de cancelamento de apólices. 
A Liberty Seguros à data de 31 de Dezembro 
de 2008 apresenta a seguinte estrutura de 
activos financeiros por risco de crédito (1):

O risco de crédito da carteira de activos da 
Liberty Seguros é adequadamente controlado, 
sendo que 29.3% da carteira é constituída 
por activos com a maior qualidade de crédito 
(AAA). 
Os activos com uma cotação igual ou supe-
rior a A- representam, 80.8% da carteira, 
comparativamente com 72.6% no exercício 
anterior. Os activos em carteira em 2008 com 
uma cotação de BBB- ou inferior são cerca 
de 1%, valor inferior ao de 2007, onde o seu 
peso era de 4%.
O resseguro Vida da Liberty Seguros em 
referência ao exercício de 2008 e 2007 é 
distribuído por dois resseguradores, com os 
seguintes ratings(2):

Relativamente ao resseguro Não Vida a Liberty 
Seguros, durante os exercícios de 2007 e 2008, 
distribuiu os riscos maioritariamente para o res-
segurador do grupo, “Liberty Mutual Insurance 
Company” com um rating A (A.M.Best) e de 
A- (S&P). No âmbito das coberturas de assis-
tência automóvel existe um contrato de resse-
guro com o ACP Mobilidade que se integra no 
universo do Automóvel Club de Portugal. As 
restantes coberturas de assistência são garantidas 
pela AIDE Asistencia Seguros y Reaseguros.
Os negócios colocados em facultativo durante 
o exercício de 2008, assim como, os tratados de 
resseguro ainda vigentes de exercícios anteriores, 
envolvem os seguintes resseguradores (3):

(2) 2008
 A.M. Best S&P
Kölnische Rükversicherungs- 
-Gesellschaft AH

GenRe A++ 
(Superior)

AAA

RHA International Reassurance 
Company Limited

RGAInt n.a. AA- (Stable)

2007
 A.M. Best S&P
Kölnische Rükversicherungs- 
-Gesellschaft AH

GenRe A+ AAA

RHA International Reassurance 
Company Limited 

RGAInt A+ AA- (Stable)

(3) 2007 2008
 A.M. Best S&P A.M. Best S&P
Liberty Mutual Insurance Europe Limited n.a. n.a. n.a. A-
General Reinsurance uK Limited A++ AAA A++ AAA
Hannover Ruckversicherung AG A AA- A AA-
Hiscox, plc A- n.a. A A
Münchener Rüch - (Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft)

A+ A+ (Pos) A+ AA-

New Reinsurance Company - - n.a. AA-
Partner ReSa (France) A+ AA- n.a. n.a.
Swiss Re - Swiss Reinsurance Company A+ AA- (Stable) A A+
XL Winterthur International Re  
(Vitodurum Reinsurance Co)

n.a. n.a. n.a. BBB+

XLRE Europe Limited A+ A+ A A-

(1)
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Risco de Liquidez
Risco que advém da possibilidade da empresa 
de seguros não deter activos com liquidez 
suficiente para fazer face aos requisitos de 
fluxos monetários necessários ao cumprimen-
to das obrigações para com os tomadores de 
seguros e outros credores à medida que eles 
se vencem.
No que respeita ao risco de liquidez, 
encontram-se definidos processos regulares de 
monitorização das necessidades de liquidez 
da Companhia, os quais foram reforçados em 
2008, devido á conjuntura macroeconómica, 
nomeadamente comparativo de cash-flows 
dos activos financeiros numa base anual com 
as respectivas responsabilidades.
A Liberty Seguros durante o mês de No-
vembro de 2008, avaliou a totalidade da sua 
carteira de investimentos quanto às condições 
de mercado em que esses activos financeiros 
eram transaccionados, tendo concluído pela 
existência de um conjunto de títulos que se 
encontravam a ser transaccionados em mer-
cados não activos, ilíquidos ou em situação 
de distress sale. Para o conjunto destes títulos, 
os quais se encontravam classificados como 
“Disponíveis para Venda”, foi aplicado o 
método de valorização Mark-to-Model. Os 
critérios adoptados na aferição das condições 
de mercado em que os activos financeiros são 
transaccionados, assim como a metodologia 
e pressupostos utilizados na determinação do 
justo valor pelo Mark-to-Model, encontram-
se referidos na nota 6.11 deste Anexo. Este 
processo de análise encontra-se a ser objecto 
de calibração mensal.
Durante o ano de 2008 constatou-se existir 
um mismatch a nível de cash-flows decorren-
te essencialmente do acréscimo do volume 
de resgates. A Companhia para colmatar 
esta situação procedeu à venda, no mês de 
Outubro, de activos financeiros no montante 
de aproximadamente 12.271 mil euros, origi-
nando uma menos valia realizada de cerca de 
29 mil euros.
Os resultados obtidos da análise de cash-flows 
futuros em referência a 31 de Dezembro de 
2008, demonstram, em termos totais, a exis-
tência de coberturas positivas para as carteiras 
de vida e carteiras de não vida.

Risco Operacional
Risco de perdas resultantes da inadequação 
ou falha nos procedimentos internos, pessoas, 
sistemas ou eventos externos.
Anualmente, a Liberty Seguros formaliza a 
avaliação dos seus diferentes riscos, entre os 
quais o risco operacional. 
Como critérios de avaliação são considerados, 
o impacto financeiro e a probabilidade de 

ocorrência do risco. São igualmente iden-
tificados, os controlos implementados para 
mitigar o risco. Desta análise identificam-se 
os dez riscos residuais mais críticos, onde se 
encontram dois riscos operacionais, com a 
seguinte posição em 2008 e 2007: Risco Residual Posição

 Média 
Impacto

Média 
Frequência

2007 2008

Furto e 
Fraude 
Externa

Risco de fraude 
de seguro

Possibilidade dos clientes 
apresentarem participações 
de sinistros fraudulentas

Muito 
Alto

Muito Alto 5 1

Desastres 
e outros 
eventos

Riscos de danos 
sobre os activos 
físicos da Com-
panhia

Riscos de catástrofes dos 
activos físicos da Companhia 
e/ou disrupção de serviços

Muito 
Alto

Muito 
Baixo

>10 6

Probabilidade de ocorrência do risco
Muito Alto Acontece mais do que uma vez por ano
Muito Baixo Acontece menos do que uma vez a cada 50 anos

Impacto risco

Muito Alto

Financeiro - Acima de 1.000.001€
Reputação - Perda de ressegurador/Baixa de notação de rating/Perda  
acentuada de clientes
Execução operacional - Atraso superior a um mês

No tocante ao risco operacional, a Liberty 
Seguros não dispõe de tolerância ao risco 
formalmente definida, seguindo em termos 
práticos um princípio de tolerância zero para 
alguns riscos, nomeadamente fraude interna, 
fraude externa e branqueamento de capitais.

Relativamente à fraude interna, a Companhia 
apresenta algumas acções mitigadoras, tais 
como formação nas temáticas da fraude e có-
digo de conduta, assim como a existência de 
controlo de acessos físicos. Adicionalmente, 
no âmbito da gestão de sinistros, encontra-se 
em vigor uma ordem de serviço de regulariza-
ção de sinistros, manuais de pagamento, bem 
como a definição de sistemas de plafonds.
No que concerne à fraude externa, existem 
planos de formação sobre o tema, bem como 
norma de fraude, no âmbito dos sinistros. A 
Companhia apresenta uma Unidade Especial 
de Investigação, inserida na Direcção de 
Sinistros.
Ao nível do risco de recursos humanos, a 
Liberty Seguros apresenta uma política de 
gestão de desempenho formalizada, planos 
de formação anuais, assim como normas que 
visam a conformidade com a legislação do 
trabalho.
Em termos de práticas comerciais, nomeada-
mente o risco de branqueamento, a Compa-
nhia tem em vigor normas com procedimen-
tos para a prevenção de branqueamento de 
capitais.
De forma a mitigar o risco de ocorrência de 
desastres, a Liberty Seguros tem em vigor 

uma política de continuidade de negócio e 
um plano de recuperação de desastres, o qual 
é actualizado e testado numa base anual.
Na vertente do risco de outsourcing, a 
Companhia tem contratos celebrados com 
os diversos prestadores de serviço, onde se 
encontram definidos níveis de serviço a cum-
prir e respectivas penalizações por incumpri-
mento. Os contratos incluem cláusulas de 
confidencialidade.

quantIa De perDas por 
ImparIDaDe reconhecIDa e 
reVertIDa Durante o períoDo 
relatIVamente a actIVos De 
resseguro 
A provisão para créditos provenientes de 
Operações de Resseguro está influenciada 
pelo montante de 1.364.312 euros de provi-
são constituída para fazer face à eventual não 
recuperação da quota parte de um ressegura-
dor, Suisse Ré, num processo de sinistro pen-
dente de regularização. O saldo a receber que 
está na origem deste montante de provisão é 
mostrado, no Activo, na rubrica de Provisão 
para Sinistros de Resseguro Cedido. 

aDequação Dos prémIos
e Das proVIsões
Segmento Não Vida
A adequação das provisões técnicas é 
verificada através da estimativa actuarial do 
custo final dos sinistros, comparando essa 
estimativa com as provisões de balanço da 
Companhia. As técnicas actuariais utilizadas 
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foram baseadas nos modelos Chain Ladder, 
com as devidas separações dos sinistros em 
grupos homogéneos e incorporando as neces-
sárias seguranças nos casos onde a volatilida-
de é superior. Considerando a metodologia 
utilizada para avaliação das suas estimativas, 
a Companhia considera as suas provisões 
adequadas e robustas.
A adequação dos prémios dos ramos Não 
Vida é efectuada com base na conta de resul-
tados do ano e pela projecção dos resultados 
futuros, considerando as anulações, as evo-
luções de frequência, custo médio e prémio 
médio em cada ramo e em cada garantia. Esta 
avaliação não considera o impacto imprevi-
sível das acções dos competidores sobre os 
níveis globais de preços. 

Segmento Vida
A adequação e suficiência de prémios e pro-
visões do ramo vida é avaliada com base num 
modelo de “embedded value” que gera cash-
flows e lucros futuros partindo da carteira 
existente no final de cada ano civil.
Os pressupostos de cálculo baseiam-se na me-
lhor estimativa tendo em conta a evolução da 
inflação e demais variáveis económicas, bem 
como a experiência de mortalidade, saídas de 
carteira por resgate e anulação nos diversos 
produtos.
Da análise efectuada, concluímos que para o 
cenário base, que corresponde à nossa melhor 
estimativa, o valor actual dos lucros futuros 
é positivo.

Informação referente 
aos prIncIpaIs rácIos sem 
DeDução Do resseguro 
ceDIDo
Segmento Não Vida
O rácio de sinistralidade do ramo Automó-
vel sofreu um acréscimo em 2008 devido a 
uma diminuição do preço médio de seguro 
e incremento dos custos médios de gestão de 
sinistros.
No que respeita ao rácio de despesas, este 
apresenta um aumento global decorrente de 
custos incorridos no exercício e não recorren-
tes, nomeadamente: custo com o comple-
mento de reforma adicional (ver ponto 4 da 
nota 23); e o investimento em Marketing na 
Campanha do 5º Aniversário da Companhia.
A redução do rácio de cedência de 2008 do 
ramo Incêndio e Outros Danos deve-se à 
renegociação de condições dos tratados com 
os resseguradores.
O elevado rácio de sinistralidade verifica-
do em 2007 para o ramo de Acidentes de 
Trabalho deve-se ao acordo de comutação 
celebrado, nesse exercício, com o Ressegura-
dor Winterthur. 

Segmento Vida
Os custos com sinistros registaram um au-
mento de 56% em 2008 face ao ano anterior. 
Este aumento deve-se essencialmente ao 
aumento de resgates ocorridos nos produtos 
classificados como contratos de seguros, 
mantendo-se as outras rubricas na globalida-
de estáveis. Nos produtos classificados como 
contratos de investimento verificou-se na 
globalidade uma melhoria relativamente a 
2007 (-17%).

 
 
 

  2008   
 Não 
Vida

Acidentes 
e Doença

Incêndio e 
Outros Danos

 Automóvel
Outros Inf  

a 10%
Rácio de Sinistralidade Líquido 68% 67% 53% 77% 22%
Rácio de Despesas 33% 38% 34% 33% 23%
Rácio de Cedência 5% 2% 11% 0% 43%
Rácio de Sinistralidade RC 0% 0% 1% 0% 0%

 
 
 

  2007   
 Não 
Vida

Acidentes 
e Doença

Incêndio e 
Outros Danos

 Automóvel
Outros Inf  

a 10%
Rácio de Sinistralidade Líquido 62% 65% 54% 68% 19%
Rácio de Despesas 31% 30% 41% 29% 34%
Rácio de Cedência 6% 3% 21% 1% 39%
Rácio de Sinistralidade RC 4% 30% 3% 0% 0%
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O rácio de custos com sinistros em 2008 do 
seguro directo é de 184%, sendo 169% nos 
produtos classificados como contratos de 
seguros e 14% nos contratos de investimento. 
Em 2007 o rácio foi de 106% sendo 91% 
nos produtos classificados como contratos de 
seguros e 16% nos contratos de investimento. 
O rácio de custos com sinistros resseguro 
cedido versus seguro directo é de 8% em 
2008 e de -1% em 2007, sendo o rácio de 
sinistralidade do resseguro cedido de 50% em 
2008 e -4% em 2007 (1).

reemBolsos e salVaDos
Os montantes recuperáveis, relativamente a 
prestações efectuadas pela ocorrência de sinis-
tros, provenientes da aquisição de direitos ou 
da propriedade, encontram-se contabilizados 
sob as rúbricas:

conta 2008 2007
Existências de Salvados 0 0
Outros tomadores de 
Seguros - reembolsos 
de sinistros

3.497.264 4.400.666

TOTAL 3.497.264 4.400.666

O montante contabilizado na rubrica de re-
embolsos resulta sempre da aceitação expressa 
e solvente de terceiros quanto ao reembolso 
considerado. Os reembolsos respeitam a:
>  reembolsos IDS no montante de 2.973.496 

euros (3.808.917 euros em 2007);
>  outros reembolsos decorrentes de sinistros 

no montante de 523.768 euros (591.749 
euros em 2007).

A Companhia considera que não existe 
probabilidade de não recuperação dos mon-
tantes referentes a reembolsos IDS, pelo que 
nenhuma provisão foi constituída.
No que respeita a Outros Reembolsos, a 
Companhia considera que a probabilidade 
de não receber os montantes em dívida 
anteriores a um ano é pouco provável, pelo 
que registou uma provisão para cobranças du-
vidosas no montante de 88.957 Euros. Esta 
provisão foi constituída tendo em considera-
ção uma antiguidade superior a um ano.

passIVos por contratos 
De InVestImento
De acordo com os requisitos da IFRS 4, os 
contratos de seguro emitidos pela Liberty 
Seguros que não expõem a seguradora a um 
risco de seguro significativo e que não têm 
participação nos resultados discricionária, são 
classificados como contratos de Investimento.
Os passivos financeiros correspondem ao 
valor líquido dos depósitos recebidos, acres-
cidos dos créditos dos rendimentos gerados 

pelos investimentos afectos aos contratos de 
investimento e deduzidos dos respectivos 
encargos de aquisição, gestão e cobrança e 
benefícios pagos.
Os Passivos Financeiros da componente 
de depósito de contratos de seguros e de 
contratos de operações considerados para 
efeitos contabilísticos como contratos de 
investimento em 2007 e 2008 são analisados 
como se segue:

(1) 2008  2007 
Contratos 

Seguro
Contratos 

Investimento
Contratos 

Seguro
Contratos 

Investimento

Rácio de Sinistralidade SD
Vencimentos 18% 0% 18% 0%

Resgates 135% 13% 61% 16%
Sinistros 16% 2% 12% 0%

Rácio Sinistralidade RC 50% - -4% -  
Rácio Sinistralidade RC vs SD 8% - -1% -  
Rácio Cedência 3% - 2% -  
Rácio de Sinistralidade RC 4% 30% 3% 0% 0%

contratos de Investimento - total
 2008 2007
Saldo no inicio do exercicio 22.760.656 24.801.466
Depósitos recebidos 1.249.262 2.721.437
Comissões -164.903 -214.103
Subscrição e Resgate -47.778 -89.047
Gestão -117.125 -125.055
Beneficios pagos -3.745.655 -5.022.981
Juros creditados 136.291 435.485
Outros Movimentos 82.116 39.353
Saldo no fim do exercicio 20.317.767 22.760.656

contratos ligados a fundos de Investimento
 2008 2007
Saldo no inicio do exercicio 20.202.428 22.150.389
Depósitos recebidos 1.249.262 2.721.437
Comissões -154.462 -201.364
Subscrição e Resgate -46.139 -86.121
Gestão -108.323 -115.243
Beneficios pagos -3.590.567 -4.832.515
Juros creditados 43.020 337.266
Outros Movimentos 67.212 27.215
Saldo no fim do exercicio 17.816.893 20.202.428

contratos de Investimento de produtos com taxa de rendimento fixa
 2008 2007
Saldo no inicio do exercicio 2.558.229 2.651.077
Depósitos recebidos 0 0
Comissões -10.441 -12.739
Subscrição e Resgate -1.639 -2.927
Gestão -8.801 -9.812
Beneficios pagos -155.088 -190.467
Juros creditados 93.270 98.219
Outros Movimentos 14.903 12.138
Saldo no fim do exercicio 2.500.874 2.558.229

A Companhia não tem produtos mistos, para 
os quais o risco de seguro seja significativo.
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6. Instrumentos 
fInanceIros 
6.1. PartIcIPações e 
Instrumentos fInanceIros
Os métodos de valorimetria aplicados aos 
investimentos encontram-se especificados no 
ponto b.5) do nº.  3.1 deste Anexo.
Listagem das participações e instrumentos 
financeiros, que não sejam contratos de 
investimento de acordo com a distinção que 
se encontra na IFRS 4 por remissão para a 
IAS 39, de acordo com o modelo apresentado 
no Anexo 1.
Os instrumentos financeiros da Companhia 
são compostos por:
>  títulos de dívida classificados como “Dispo-

níveis para venda”;
>  unidades de participação em Fundos de 

Investimento Mobiliário, classificados “ao 
justo valor por ganhos e perdas”;

>  depósitos de curto prazo em instituições 
bancárias, empréstimos sobre apólices e 
cauções, classificados como “Empréstimos 
concedidos e contas a receber”.

6.4. reclassIfIcações e 
transferêncIas de carteIra
De acordo com a alínea b.4) do ponto 3.1, a 
Companhia não efectuou reclassificações da 
carteira de investimentos.
Contudo, de acordo com os critérios defi-
nidos na Circular nº 3 /2008 do Instituto 
de Seguros de Portugal, foram realizadas as 
seguintes transferências de activos financei-
ros entre carteiras mantendo a classificação 
original dos instrumentos financeiros:

Data da transferência: 14/10/2008
Carteira de origem: LIVRES
Justo valor: 47.771.379,32 €
Valor Contabilístico: 54.522.927,08 €
Valias Potenciais: - 6.751.547,76 €

Carteira de destino: DESVIOS
Justo valor: 392.985,00 €

Carteira de destino: NONACCDT
Justo valor: 8.621.698,50 €

Carteira de destino: OUTRAM
Justo valor: 10.186.330,85 €

Carteira de destino: LVIDSEMP
Justo valor: 28.570.364,97 €

Data da transferência: 14/10/2008
Carteira de Origem: LVIDPI
Justo Valor: 3.001.425,00 €
Valor Contabilístico: 4.446.122,74 €

Valias Potenciais: - 1.444.697,74 €
Carteira de destino: LIVRES
Justo valor: 3.001.425,00€

Data da transferência: 05/12/2008
Carteira de Origem: LVIDPI
Justo Valor: 2.450.000 €
Valor Contabilístico: 4.886.517,50 €
Valias Potenciais: -2.436.517,50 €

Carteira de destino: LIVRES
Justo valor: 2.450.000 €

As reclassificações de activos financeiros 
efectuadas durante o exercício de 2008, entre 
carteiras de investimentos ocorreram por 
motivos de cobertura de provisões técnicas. 
Na carteira própria da Companhia passou a 
constar o GMAC LLC reclassificado pelo fac-
to de ter sofrido um downgrade na notação 
de rating para D (Standards & Poors).

6.10. actIvos fInanceIros  
e PassIvos fInanceIros não 
valorIzados a justo valor
Em Novembro de 2008, a Companhia efec-
tuou uma análise da sua carteira de investi-
mentos e, com base nos critérios definidos na 
Nota 3.1 do Anexo, identificou a existência 
de títulos transaccionados em mercados ilí-
quidos. Para estes e de acordo com o disposto 
na IAS 39, aplicou um modelo de valorização 
(descrito na Nota 3.1 do Anexo).
A aplicação da metodologia mark-to-model 
para valorização de parte da carteira da 
Companhia resultou numa redução das 
menos-valias no montante de 16.558.171 
€. Considerando que o modelo apenas foi 
aplicado a carteira de títulos classificada 
como “Disponíveis para venda” o efeito deste 
ajustamento foi reflectido na sua totalidade 
em Capitais Próprios.
Caso a Companhia tivesse sido mantido a 
valorização de toda a carteira com base na 
aplicação do modelo mark-to-market, as 
menos-valias líquidas no exercício teriam 
sido de 42.629.608 €. A aplicação das do 
mark-to-model apenas aos títulos elegíveis, 
resultou em menos-valias líquidas registadas 
no exercício de 26.071.497 €.

6.11. justo valor
a) Métodos e pressupostos aplicados  
para determinação do justo valor
Activos financeiros
Na alínea b.2) da Nota 3.1 encontram-se 
descritos os critérios e bases de mensuração 
aplicados aos instrumentos financeiros deti-
dos pela Companhia. 
Os parágrafos seguintes reflectem os proce-

dimentos adoptados para determinação do 
justo valor dos títulos em carteira.
A Companhia determina o justo valor valor 
dos títulos com base em preços de cotação, 
obtido na Bloomberg, quando disponíveis. 
Na ausência de cotação ou face a evidência de 
inexistência de mercado activo, o justo valor 
é determinado com base na utilização de 
preços de transacções recentes, semelhantes e 
realizadas em condições de mercado ou com 
base em metodologias de avaliação disponibi-
lizadas por entidades especializadas, baseadas 
em técnicas de fluxos de caixa futuros descon-
tados considerando as condições de mercado, 
o efeito do tempo, a curva de rentabilidade e 
factores de volatilidade.
A Companhia aplicou como meio alternativo 
de apuramento do justo valor a metodologia 
de avaliação Mark-to-Model. Este modelo 
apenas foi aplicado a carteiras classificadas 
como “Disponíveis para Venda” e para títulos 
caracterizados como sendo transaccionados 
em mercados ilíquidos.
Em consonância com as Normas Internacio-
nais de Contabilidade e a circular nº. 11/2008, 
de 16 de Dezembro, a Companhia adopta este 
processo em virtude do funcionamento actual 
dos mercados implicar um efeito de volatilida-
de excessiva de alguns títulos.
Para a classificação dos títulos, a Companhia 
definiu um conjunto de critérios, não cumu-
lativos, e que serviram de base à avaliação da 
carteira, nomeadamente:
a)  Não existência de transacções de títulos 

emitidos por uma determinada emissora;
b)  Aumento da diferença entre o Bid e o Ask 

prices (widening) de cada activo financeiro 
c)  Volatilidade do preço dos títulos medi-

da durante 12 meses, e que no caso em 
que esta, apesar de volátil, apresentasse 
intervalos curtos se acrescentou a série de 
ocorrências do ano anterior

d) Número de dias sem cotação

Os títulos enquadráveis nos critérios acima 
identificados foram depois valorizados com 
base num modelo desenvolvido internamente 
e cuja metodologia foi desenvolvida com base 
na utilização do:
a) Método dos Cash-Flows Descontados;
b) Como spreads de desconto: 

a.  Yield associada a activos financeiros de 
dívida pública para determinar o risco 
do país associado ao benchmark do 
título em questão;

b.  Yield da curva swap associada o país do 
benchmark para determinar a liquidez 
do mercado;

c.  CDS do activo financeiro para medir o 
risco de crédito da empresa emissora.
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8. caIxa e 
equIvalentes e 
dePósItos à ordem
O saldo desta rubrica em 31 de Dezembro de 
2008 e 2007 é decomposto como segue: 

10. outros actIvos 
fIxos tangíveIs 
(excePto terrenos 
e edIfícIos)

10.1. crItérIos de 
mensuração dos actIvos 
tangíveIs

2008 2007

Numerário 5.997 3.826

Depósitos bancários imediatos mobilizáveis 6.578.756 488.222
Equivalentes a caixa 22.014 10.752
Caixa e seus equivalentes 148.516 24.983
Outras disponibilidades
Disponibilidades constantes do Balanço 6.755.283 527.789

2008

 rÚBrIcas
saldo Inicial aumentos transfe- 

rências  
e abates

aliena- 
ções

amortiza- 
ções do exercício

saldo 
final

(valor 
líquido)

valor 
Bruto

amorti-
zações

aqui- 
sições

reava- 
liações reforço regulari- 

zações
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS         
Equipamento administrativo 535.992 356.388 32.371  56.410  155.565
Máquinas e ferramentas 218.049 139.605 62.609 2.862 40.703 2.862 100.349
Equipamento informático 4.038.649 2.867.683 581.986 -253.929 963.770 375.680 1.418.792
Instalações interiores 8.235 8.235      0
Material de transporte 2.319.219 1.674.287 31.100 674.848 383.575 637.874 255.484
Equipamento hospitalar 0       0
Outras imobilizações corpóreas 120.861 120.861 25.288   6.955  18.333
Imobilizações em curso 632.830  24.538 632.830   24.538
Adiantamentos por conta        0
 7.873.835 5.167.060 757.892 0 1.056.610 1.451.412 1.016.416 1.973.060

O modelo utilizado é calibrado mensalmen-
te, assim como é efectuada uma análise de 
evidência de iliquidez dos títulos periódica.
A Companhia realizou um teste de imparida-
de aos activos não tendo resultado necessida-
de de registo de qualquer importância.

Passivos financeiros
Para além dos Unit Links a Companhia não 
possui outros passivos financeiros valorizados 
ao justo valor. 
Os pressupostos utilizados para a valorização 
encontram-se descritos na alínea j) da nota 
nº 3.1. 

6.16. natureza e extensão 
dos rIscos resultantes de 
Instrumentos fInanceIros
a) Exposição e origem dos riscos 
Na nota 4.3 estão descritas e analisadas as 
exposições aos riscos de mercado, crédito, 
liquidez e operacional, bem como a política 
interna e procedimentos de gestão de risco. 

b) Objectivos, políticas e procedimentos  
de gestão de risco
Na nota 4.3 estão descritas e analisadas as 
exposições aos riscos de mercado, crédito, 
liquidez e operacional, bem como a política 
interna e procedimentos de gestão de risco. 

6.17. natureza e extensão 
dos rIscos resultantes de 
Instrumentos fInanceIros 
Por cada tIPo de rIsco
a) Exposição e origem dos riscos
Na nota 4.3 estão descritas e analisadas as 
exposições aos riscos de mercado, crédito, 
liquidez e operacional, bem como a política 
interna e procedimentos de gestão de risco. 

c) Maturidade dos activos financeiros ven-
cidos e análise de imparidade efectuada
Durante o exercício de 2008, venceram 13 
títulos no valor total de 27.727.663 euros. 
A Companhia considerou os requisitos 

definidos pela IAS 39 para avaliação de im-
paridade dos seus títulos. Em resultado desta 
avaliação, não foi identificada, em referência 
a 31 de Dezembro de 2008, qualquer prova 
objectiva ou dados observáveis que permitis-
sem concluir pela existência de activos finan-
ceiros e perdas incorridas por imparidade. 

e) Maturidade dos passivos financeiros
Na nota 4.3 é analisada e quantificada a 
exposição ao risco de liquidez, bem como a 
política interna e procedimentos de gestão 
do risco.

f) Análise de sensibilidade por tipo  
de risco de mercado
Na nota 4.3 é analisada e quantificada a 
exposição ao risco de mercado, bem como a 
política interna e procedimentos de gestão 
do risco.

Os critérios de mensuração encontram-se 
descritos na alínea c) da nota 3.1.

10.2. movImento de 
aquIsIções, transferêncIas, 
aBates, alIenações,  
e amortIzações
O movimento verificado nos activos tangíveis 
ao longo do exercício é apresentado no qua-
dro seguinte:
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2007

 rÚBrIcas
saldo Inicial aumentos transfe- 

rências  
e abates

aliena- 
ções

amortiza- 
ções do exercício

saldo 
final

(valor 
líquido)

valor 
Bruto

amorti-
zações

aqui- 
sições

reava- 
liações reforço regulari- 

zações
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS         
Equipamento administrativo 835.375 664.791 293.528  592.911  284.508 592.911 179.604
Máquinas e ferramentas 442.818 349.240 32.043  256.579 234 47.177 256.812 78.443
Equipamento informático 8.092.325 6.710.935 931.335  4.985.010  1.059.340 4.902.591 1.170.966
Instalações interiores 1.501.771 1.501.771 0  1.493.536  0 1.493.536 0
Material de transporte 2.656.949 1.362.753 35.399  11.052 362.077 611.193 299.659 644.932
Equipamento hospitalar 0 0     0 0 0
Outras imobilizações corpóreas 283.725 265.515 42.117  204.981  60.327 204.981 0
Imobilizações em curso 10.900 0 632.830  10.900    632.830
Adiantamentos por conta         0
 13.823.864 10.855.005 1.967.251 0 7.554.969 362.311 2.062.545 7.750.490 2.706.775

10.3. reconcIlIação dos 
actIvos tangíveIs no InícIo
e no fIm do Período
A reconciliação dos activos tangíveis é apre-
sentada na Nota 10.2 do Anexo 

11. afectação dos 
InvestImentos e 
outros actIvos
Em 31 de Dezembro de 2008, as rúbricas de 
investimentos apresentavam a seguinte com-
posição de acordo com a respectiva afectação:

rÚBrIcas

seguros de vida 
com parti-

cipação nos 
resultados

seguros de vida 
sem participa-
ção nos resul-

tados

seguros de vida e  
operações classificados 

como contratos de inves-
timento

seguro 
não vida

não 
afectos

(conta 23)
total

Caixa e equivalentes 1.524.454   5.230.829  6.755.283
Terrenos e edifícios 0   0 0 0
Investimentos em filiais, associadas  
e empreendimentos conjuntos 0

  
0 0 0

Activos Financeiros detidos  
para negociação

    
0

Activos financeiros classificados  
no reconhecimento inicial a justo  
valor através de ganhos e perdas

 

19.205.474

  

19.205.474
Derivados de cobertura     0
Activos financeiros disponíveis para 
venda 258.047.942 34.286.305

 
288.957.793 5.655.966 586.948.006

Empréstimos concedidos e contas  
a receber

  
1.054.947

 
1.054.947

Investimentos a deter até à maturidade     0
Outros activos tangíveis 75.535   319.077  394.612
Outros activos 272.115   29.068.215  29.340.330
total 259.920.046 34.286.305 19.205.474 324.630.861 5.655.966 643.698.652
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rÚBrIcas

seguros de vida 
com parti-

cipação nos 
resultados

seguros de vida 
sem participa-
ção nos resul-

tados

seguros de vida e  
operações classifica-

dos como contratos de 
investimento

seguro
não vida

não 
afectos

(conta 23)
total

Caixa e equivalentes 448.085     448.085
Terrenos e edifícios     0
Investimentos em filiais, associadas 
e empreendimentos conjuntos

    0

Activos Financeiros detidos 
para negociação

    0

Activos financeiros classificados 
no reconhecimento inicial a justo 
valor através de ganhos e perdas

 19.516.640   19.516.640

Derivados de cobertura     0
Activos financeiros disponíveis para 
venda

287.044.721 2.355.370  273.551.914 69.423.641 632.375.646

Empréstimos concedidos e contas a 
receber

  1.173.189  1.173.189

Investimentos a deter até à maturidade     0
Outros activos tangíveis 93.941   335.335  429.276
Outros activos 279.743   13.352.375  13.632.118
total 287.866.490 2.355.370 19.516.640 288.412.813 69.423.641 667.574.954

12. actIvos 
IntangíveIs
As políticas contabilísticas encontram-se 
descritas na alínea d) da nota 3. 
Os activos intangíveis da Companhia apenas 
respeitam a despesas com aplicações informá-
ticas. O movimento de aquisições, transfe-
rências, abates, alienações, e amortizações 
efectuado no exercício está demonstrado no 
seguinte quadro:

2008

 rÚBrIcas
saldo Inicial aumentos

transferências
e abates

aliena- 
ções

amorti- 
zações do exercício

 saldo final
(valor líquido)

valor 
Bruto

amorti- 
zações

aqui- 
sições

reava- 
liações  reforço regula- 

rizações
ImoBIlIzações 
IncorPóreas

         

Despesas c/aplicações 
Informáticas

3.820.122 3.747.686 945.683  -527.904  315.282 57.054 1.287.795

Despesas de constituição  
e  instalação

        0

Despesas de investigação  
e desenvolvimento

        0

Despesas em edifícios 
arrendados

        0

Trespasses         0
Outras imobilizações 
incorpóreas

        0

Imobilizações em curso 584.958    584.958    0
Adiantamentos por conta         0

 4.405.080 3.747.686 945.683 0 57.054 0 315.282 57.054 1.287.795

Informação relativa ao ano de 2007
(preparado de acordo com o antigo plano  
de contas)
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2007

 rÚBrIcas
saldo Inicial aumentos

transferências
e abates

aliena- 
ções

amorti- 
zações do exercício

 saldo final
(valor líquido)

valor 
Bruto

amorti- 
zações

aqui- 
sições

reava- 
liações  reforço regula- 

rizações
ImoBIlIzações 
IncorPóreas

         

Despesas c/aplicações 
Informáticas

4.235.102 4.066.124   414.980   318.438 72.436

Despesas de constituição  
e  instalação

        0

Despesas de investigação  
e desenvolvimento

        0

Despesas em edifícios 
arrendados

        0

Trespasses         0
Outras imobilizações 
incorpóreas

        0

Imobilizações em curso   584.958      584.958
Adiantamentos por conta         0
 4.235.102 4.066.124 584.958 0 414.980 0 0 318.438 657.394

2009 2010 2011 2012

Amortizações futuras de Activos Intangíveis 510.214 510.214 267.368 0

Apresenta-se seguidamente informação em 
referência a 2007 e 2008 relativo ao período 
de amortização ainda em falta: 

13. outras 
ProvIsões e 
ajustamentos de 
contas do actIvo

Apresenta-se seguidamente o desdobramento 
das contas de ajustamentos e outras provisões:

A provisão para recibos por cobrar destina-
se a reduzir o montante dos recibos por 
cobrar ao seu valor provável de realização e é 
calculada mediante a aplicação dos critérios 
definidos nas Norma 13/2000-R do ISP e 
Norma 16/2006, tal como descrito na alínea 
X da nota 3.

A rubrica “Outras Provisões” inclui:
>   Provisão para obras em edifício arrendado: 

Decorrente da alienação dos imóveis em 
2005 a Companhia acordou com o novo 
proprietário comparticipar em obras de 
melhorias num valor máximo de 750.000 
euros, incluindo IVA, dos quais 359.528 
euros já estavam registados na Provisão para 
Riscos e Encargos em 2007 por dizerem 
respeito às fracções não ocupadas pela 
Companhia. Os restantes 390.472 euros 
foram constituídos como provisão no ano 
de 2008. 

>  Provisão para impostos, no montante 
de 876.066 euros. Este montante inclui 
provisão para: (i) reembolsos de Iva 90.368 
euros; (ii) IRS no montante de 527.534 
euros; (iii) IRC no montante de 190.578 
euros.

2008

contas saldo final aumento redução saldo final

490 - Provisão para recibos por cobrar 554.709 30.968 198.240 387.437

491 - Provisões para créditos de cobrança 

duvidosa

3.331.851 165.455 362.917 3.134.389

492 - Provisões para riscos e encargos 1.491.354 581.051 409.276 1.663.129

total 5.377.914 777.474 970.433 5.184.955

2007

contas saldo final aumento redução saldo final

490 - Provisão para recibos por cobrar 445.855 108.854 554.709

491 - Provisões para créditos de cobrança 

duvidosa

3.946.530 28.467 643.146 3.331.851

492 - Provisões para riscos e encargos 1.653.241 3.541 165.428 1.491.354

total 6.045.626 140.862 808.574 5.377.914

rúbricas 2008 2007

Outros Devedores - Por operações de Seguro Directo 1.073.611 1.319.034

Outros Devedores - Por operações de Resseguro 1.345.120 1.345.120

Outros Devedores por outras operações 715.658 667.697

total 3.134.389 3.331.851

No que respeita à provisão para cobranças 

duvidosas, o seu montante encontra-se de-
composto como segue:
A provisão para créditos provenientes de 
Operações de Resseguro está influenciada 
pelo montante de 1.345.120 euros de provi-
são constituída para fazer face à eventual não 

recuperação da quota parte de um ressegura-
dor, Suisse Ré, num processo de sinistro pen-
dente de regularização. O saldo a receber que 
está na origem deste montante de provisão é 
mostrado, no Activo, na rubrica de Provisão 
para Sinistros de Resseguro Cedido. 
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14. PrémIos  
de contratos  
de seguro
14.1. PrémIos reconhecIdos 
resultantes de contratos  
de seguro.
A Liberty Seguros, S.A. encerrou o exercício 
de 2008, reconhecendo na rubrica do ganhos 
e perdas – prémios brutos emitidos do seguro 
directo o valor de 190.386.939 euros, sendo 
164.019.858 provenientes do Ramo Não 
Vida, sendo o restante 26.367.082 euros 
relativos a prémios do Ramo Vida.

14.2. PrémIos de contratos 
de seguro do ramo vIda
De seguida apresenta-se a distribuição dos 
montantes de prémios associados a contratos 
de seguro do Ramo Vida:

 2008 2007

Prémios brutos emitidos de seguro directo 26.367.082 27.880.169

Relativos a contratos individuais 22.045.990 24.981.721

Relativos a contratos de grupo 4.321.092 2.898.480

 26.367.082 27.880.201

Periódicos 18.854.120 19.234.690

Não periódicos 7.512.962 8.645.511

 26.367.082 27.880.201

De contratos sem participação nos resultados 2.388.469 2.022.020

De contratos com participação nos resultados 23.978.613 25.858.181

 26.367.082 27.880.201

Prémios brutos emitidos de resseguro aceite 0 0

Saldo de resseguro (Cedidos) -152.220 -217.813

15. comIssões 
receBIdas  
de contratos  
de seguro

15.1. PolítIcas 
contaBIlístIcas adoPtadas 
Para o reconhecImento das 
comIssões
De acordo com a IAS 18, o reconhecimento 
das comissões obedece ao princípio da espe-
cialização dos exercícios. 
As comissões e outros proveitos similares 
são relativas às comissões de subscrição e de 
gestão dos produtos de capitalização sem 
participação nos resultados discricionária, 
nomeadamente produtos de capitalização 
com taxa de rendimento fixa e produtos em 
que o risco de investimento é
suportado pelo tomador de seguro.
De acordo com os requisitos do IFRS 4, os 
contratos de seguro emitidos pela Compa-

 2008 2007

Comissões de Subscrição 29.919 71.033

Comissões de Gestão 17.859 18.015

Sub-Total 47.778 89.048

Comissões de Resgate 17.859 18.015

Sub-Total 117.125 125.055

total comissões 164.903 214.103

nhia relativamente aos quais existe apenas 
a transferência de um risco financeiro sem 
participação nos resultados discricionária, são 
classificados como contratos de investimento 
e contabilizados como um passivo.
Desta forma, os contratos para os quais 
o risco de investimento é suportado pelo 
tomador de seguro e contratos de taxa fixa 
sem participação nos resultados deixaram 
de ser reconhecidos sob a forma de prémios 
passando apenas a ser registada a comissão de 
subscrição e de gestão dos
mesmos como proveitos.
As políticas contabilísticas adoptadas para 
o tratamento das comissões encontram-se 
descritas na alínea n) da nota 3.1.

15.2. comIssões receBIdas Por 
tIPo de contrato
O montante das comissões de mediação 
e corretagem relativas ao seguro directo, 
contabilizadas no exercício foi de 18.223.851 
euros. 

De acordo com os requisitos do IFRS 4, os 
contratos de seguro emitidos pela Liberty 
Seguros  relativamente aos quais existe apenas 
a transferência de um risco financeiro sem 
participação nos resultados discricionária, são 
classificados como contratos de investimento 
e contabilizados como um passivo.
Desta forma, os contratos para os quais o ris-
co de investimento é suportado pelo tomador 
de seguro e contratos de taxa fixa sem parti-
cipação nos resultados não são contabilizados 
como prémios.

14.3. PrémIos de contratos 
de seguro do ramo não vIda
Os prémios de contratos de seguro encon-
tram-se detalhados no Anexo 4 às Notas.

As comissões recebidas são constituídas pelas 
comissões de subscrição, de gestão e de resga-
tes dos diversos tipos de contratos.
De acordo com os requisitos do IFRS4 os 
contratos de seguros e operações classificados 
para efeitos contabilísticos como contratos 
de investimento passaram a ser considerados 
como depósitos de um passivo financeiro sem 
registo de prémios, sendo apenas considerado 
como proveitos as comissões de subscrição, 
de gestão e de resgate de acordo com a análise 
que se segue:
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16. rendImentos 
/rédItos de 
InvestImentos

16.1. PolítIcas 
contaBIlístIcas adoPtadas 
Para o reconhecImento dos 
rédItos.
As políticas adoptadas no reconhecimento 
dos réditos encontram-se descritas na alínea i) 
da nota Nota 3.1.

16.2. dIstrIBuIção dos 
rédItos Por categorIa  
de InvestImento
Nos exercícios de 2008 e 2007, as rúbricas de 
rendimentos de investimentos, apresentam a 
seguinte composição:

2008 2007

dividendos juros total dividendos juros total

ramo vida:

Terrenos e edifícios de rendimento 0 0

Activos financeiros detidos para negociação 13.553 14.136.055 14.149.607 14.303.910 14.303.910

Activos financeiros classificados no reconhecimen-

to inicial ao justo valor através de ganhos e perdas

0 850.852 850.852 833.792 833.792

Caixa e equivalentes e depósitos à ordem 13.948 10.531 10.531

ramo não vida

Terrenos e edifícios de rendimento 0 0

Activos financeiros detidos para negociação 12.655.974 12.655.974 12.054.957 12.054.957

Activos financeiros classificados no reconhecimen-

to inicial ao justo valor através de ganhos e perdas

0 0

Caixa e equivalentes e depósitos à ordem

não afectos:

Terrenos e edifícios de rendimento 0 0

Activos financeiros detidos para negociação 2.596.994 2.596.994 29.826 2.487.775 2.517.601

Activos financeiros classificados no reconhecimen-

to inicial ao justo valor através de ganhos e perdas

0 0

Caixa e equivalentes e depósitos à ordem 166.977 166.977 251.313 251.313

13.553 30.420.798 30.434.351 29.826 29.942.278 29.972.104

Os rendimentos financeiros registados em 
ganhos e perdas compreendem os juros dos 
títulos de divida e de depósitos em bancos 
contabilizados, tendo em conta, o regime 
contabilístico do acréscimo. 
Encontram-se também registados nesta 
rubrica, os ganhos resultantes do processo de 
amortização com a utilização do método do 
juro efectivo.
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17. ganhos e 
Perdas realIzados 
em InvestImentos
Nos exercícios de 2008 e 2007, os ganhos e 
perdas realizados em investimentos apresen-
tam a seguinte composição:

2008 2007

ganhos por  
aumentos no 

justo valor

Perdas por 
 reduções no 

justo valor
líquido

ganhos por  
aumentos no 

justo valor

Perdas por  
reduções no 

justo valor
líquido

Ramo Vida:
Terrenos e edifícios de rendimento
Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconheci-
mento inicial ao justo valor através de ganhos e 
perdas

205.558 -851.291 -645.733 77.205 -568.145 -490.939

Ramo Não Vida: 0 0 0 0 0 0
Não afectos: 0 0 0 0 0 0

205.558 -851.291 -645.733 77.205 -568.145 -490.939

2008 2007
valias 

realizadas 
positivas

valias 
realizadas 
negativas

líquido
valias 

realizadas 
positivas

valias 
realizadas 
negativas

líquido

Ramo Vida:
Terrenos e edifícios de rendimento 0 0
Activos financeiros detidos para negociação 16.938 360.617 -343.679 971.724 917.031 54.693
Activos financeiros classificados no reconhecimento 
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas

27.286 198.845 -171.560 45.261 75.023 -29.762

Ramo Não Vida:
Activos financeiros detidos para negociação 207.887 1.107.639 -899.753 680.051 2.052.438 -1.372.387

Não afectos:
justo valor através de ganhos e perdas 249.401 142.030 107.371 0

501.511 1.809.131 -1.307.620 1.697.036 3.044.492 -1.347.456

18. ganhos 
e Perdas 
ProvenIentes 
de ajustamentos 
de justo valor  
em InvestImentos
Nos exercícios de 2008 e 2007, os ganhos e 
perdas realizados em investimentos apresen-
tam a seguinte composição:

19. ganhos  
e Perdas 
em dIferenças  
de câmBIo

Actualmente, a Companhia não tem saldos 
expressos em moeda estrangeira.
As conversões para euros das transacções em 
moeda estrangeira são efectuadas ao câmbio 
em vigor na data em que ocorrem.

Os valores dos activos expressos em moeda de 
países não pertencentes à Zona Euro, foram 
convertidos para euros utilizando o último 
câmbio de referência indicado pelo Banco de 
Portugal.
As diferenças de câmbio entre as taxas em 
vigor na data da contratação e as vigentes 
na data de balanço, foram contabilizadas na 
conta de ganhos e perdas do exercício.
Os ganhos e perdas resultantes de diferenças 
cambias registadas nos exercícios de 2008 e 

2007 na conta de ganhos e perdas, com ex-
cepção das que resultam de variações no valor 
de instrumentos financeiros valorizados pelo 
justo valor através de resultados, ascendem a 
uma perda líquida de 5.717 euros e uma per-
da líquida de 14.588 euros, respectivamente.
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ano de 2008
aquIsI-

ção
admInIs-

tração
sInIs-
tros

InvestI-
mentos total

vIda 2.941.403 4.090.571 835.260 710.570 8.577.804 
680-Custos com o pessoal 1.381.941 1.569.990 385.325 0 3.337.257 
681-Fornecimento e serviços 
externos

1.436.951 2.340.814 382.410 0 4.160.176 

682-Impostos e Taxas 15.386 364 3 0 15.753 
683-Amortizações do exercício 107.124 179.403 67.522 0 354.049 
684-Provisões para riscos e 
encargos

0 0 0 0 0 

685-Juros suportados 0 0 0 101.325 101.325 
686-Comissões 0 0 0 609.245 609.245 
não vIda 21.110.841 10.618.463 5.449.120 533.563 37.711.987 
680-Custos com o pessoal 8.956.911 5.256.205 3.302.940 0 17.516.055 
681-Fornecimento e serviços 
externos

9.895.055 4.831.554 1.794.158 0 16.520.766 

682-Impostos e Taxas 1.546.394 1.226 181.335 0 1.728.954 
683-Amortizações do exercício 712.480 529.478 170.687 0 1.412.645 
684-Provisões para riscos e 
encargos

0 0 0 0 0 

685-Juros suportados 0 0 0 62.605 62.605 
686-Comissões 0 0 0 470.958 470.958 
lIvres 0 0 0 51.221 51.221 
680-Custos com o pessoal 0 0 
681-Fornecimento e serviços 
externos

0 0 

682-Impostos e Taxas 0 0 
683-Amortizações do exercício 0 0 
684-Provisões para riscos e 
encargos

0 0 

685-Juros suportados 16.142 16.142 
686-Comissões 35.079 35.079 
total das  
desPesas ImPutadas 24.052.244 14.709.034 6.284.380 1.295.355 46.341.012 

680-Custos com o pessoal 10.338.852 6.826.196 3.688.265 0 20.853.312 
681-Fornecimento e serviços 
externos

11.332.007 7.172.368 2.176.568 0 20.680.942 

682-Impostos e Taxas 1.561.780 1.590 181.338 0 1.744.708 
683-Amortizações  
do exercício

819.604 708.880 238.209 0 1.766.694 

684-Provisões para riscos e 
encargos

0 0 0 0 0 

685-Juros suportados 0 0 0 180.072 180.072 
686-Comissões 0 0 0 1.115.282 1.115.282 

21. gastos  
dIversos 
Por função 
e natureza

21.1. gastos Por função
Os gastos são registados inicialmente por 
natureza e imputados às funções, sinistros, 
aquisição, administrativa e investimentos de 
acordo com o plano de contas.
Os critérios utilizados para a repartição dos 
custos e gastos entre as várias áreas funcionais 
encontram-se descritos na alínea o) da nota 
3.1.
Nos exercícios de 2008 e 2007, os gastos e 
perdas incorridos pela Companhia apresenta-
vam a seguinte composição atendendo à sua 
função:
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ano de 2007
aquIsI-

ção
admInIs-

tração
sInIs-
tros

InvestI-
mentos total

vIda 2.744.590 5.345.393 839.892 692.926 9.622.801 
680-Custos com o pessoal 1.234.491 1.556.103 357.749 0 3.148.344 
681-Fornecimento e serviços 
externos

1.429.109 3.451.351 418.523 0 5.298.983 

682-Impostos e Taxas 16.044 86 26 0 16.156 

683-Amortizações do exercício 64.946 337.853 63.594 
0 

466.393 

684-Provisões para riscos e 
encargos

0 0 0 0 0 

685-Juros suportados 0 0 0 10.912 10.912 
686-Comissões 0 0 0 682.014 682.014 
não vIda 19.470.025 9.128.986 5.182.868 452.825 34.234.705 
680-Custos com o pessoal 7.376.401 4.995.487 3.027.556 0 15.399.444 
681-Fornecimento e serviços 
externos

8.963.266 3.122.526 1.814.816 0 13.900.608 

682-Impostos e Taxas 2.705.889 275 179.510 0 2.885.674 
683-Amortizações do exercício 424.469 1.010.698 160.986 0 1.596.153 
684-Provisões para riscos e 
encargos

0 0 0 0 0 

685-Juros suportados 0 0 0 0 0 
686-Comissões 0 0 0 452.825 452.825 
lIvres 0 0 0 115.150 115.150 
680-Custos com o pessoal 0 0 
681-Fornecimento e serviços 
externos

0 0 

682-Impostos e Taxas 0 0 
683-Amortizações do exercício 0 0 
684-Provisões para riscos e 
encargos

0 0 

685-Juros suportados 0 0 
686-Comissões 115.150 115.150 
total das desPesas  
ImPutadas 22.214.615 14.474.379 6.022.760 1.260.901 43.972.655 

680-Custos com o pessoal 18.547.787 
681-Fornecimento e serviços 
externos

19.199.591 

682-Impostos e Taxas 2.901.830 
683-Amortizações do exercício 2.062.546 
684-Provisões para riscos  
e encargos

0 

685-Juros suportados 10.912 
686-Comissões 1.249.989

21.2. gastos usando uma 
classIfIcação Baseada 
na sua natureza 
Nos exercícios de 2008 e 2007, os gastos e 
perdas incorridos pela Companhia apresenta-
vam a seguinte composição atendendo à sua 
natureza:

2008 2007
Custos com pessoal 20.853.312 18.547.789
Fornecimentos e 
serviços externos

20.680.942 19.199.590

Impostos e taxas 1.744.708 2.901.830
Amortizações  
e depreciações

1.766.694 2.062.545

 Activos fixos  
tangíveis

1.451.412

 Activos fixos  
intangíveis

315.282

Outras Provisões 0 0
Juros Suportados 180.072 10.912

Juros Empréstimos 173.566
Juros de depósitos 
de resseguradores

6.506 10.912

Comissões de admi-
nistração de valores

1.115.282 1.249.989

total 46.341.010 43.972.655

22. gastos  
com Pessoal
22.1. nÚmero médIo de 
traBalhadores ao servIço 
no exercícIo
O número médio de trabalhadores no perío-
do, ao serviço da Companhia por categorias 
profissionais, era o seguinte:

 2008 2007
Quadros superiores 60 56
Quadros Médios 149 150
Prof. Altamente qualificados/
Qualificados

188 175

Prof. Semi-Qualificados 1 1
Dirigentes 8 9
total 406 391

22.2. montante das desPesas 
com o Pessoal referentes  
ao exercícIo:
Nos exercícios de 2008 e 2007, as rubricas 
de gastos com pessoal apresentam a seguinte 
composição:

 2008 2007
Remunerações   
   - dos órgãos sociais 0 0
   - do pessoal 14.816.016 14.300.886
Encargos sobre 
remunerações

3.075.681 2.502.187

Benefícios  
pós emprego

  

    Planos de contri-  
buição definida

  

    Planos de benefí-
cios definidos

1.369.570 111.819

Outros benefícios 
a longo prazo dos 
empregados

  

Benefícios de cessa-
ção de emprego

  

Seguros obrigatórios 305.019 218.554
Outros gastos com 
empregados

1.287.027 1.414.342

total 20.853.312 18.547.789

A justificação para o montante registado em 
Benefícios pós-emprego encontra-se descrito 
na nota 23 ponto 4.
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23. oBrIgações 
com BenefícIos 
dos emPregados
23.1. Plano de rendas de 
soBrevIvêncIa e orfandade  
(BenefícIos dos emPregados 
a longo Prazo)
a) Política contabilística de reconhecimento 
dos ganhos e perdas actuariais, bem como 
do custo corrigido de serviços passados
Os custos são reconhecidos anualmente 
decorrente do valor do seguro. 

b) Descrição geral do plano, Grupo de pes-
soas abrangidas e benefícios assegurados
Grupo de pessoas abrangidas
Todos os colaboradores efectivos da Liberty 
Seguros com menos de 60 anos estão abran-
gidos pelo plano.

Benefícios assegurados
Em caso de morte de um colaborador será 
pago ao cônjuge sobrevivo uma renda de so-
brevivência a partir do dia 1 do mês seguinte 
ao falecimento.
Esta renda é expressa nas percentagens a 
seguir indicadas sobre o rendimento anual 
seguro, de acordo com a idade do colabora-
dor e a data da sua morte:
 Idade   %

 Menos de 35  35%

 De 36 a 55  25%

 De 56 e 60  15%

A renda de sobrevivência será paga ao cônju-
ge sobrevivo até à morte deste. Se o cônjuge 
sobrevivo voltar a contrair matrimónio, a sua 
renda anual cessará.
Se o colaborador falecido deixar filhos, 
naturais ou plenamente adoptados, será paga 
ao cônjuge sobrevivo enquanto aqueles forem 
menores, ou aos próprios filhos quando estes 
atingirem a maioridade, uma renda de orfan-
dade a partir do dia 1 do mês seguinte ao do 
falecimento desse colaborador. Estas rendas 
são calculadas nas percentagens a seguir 
indicadas sobre o rendimento anual seguro, 
nos seguintes termos:

 1 filho 7.5%, ou 15% sendo  
  órfão de pai e mãe
 2 filhos 15.0%, ou 30% sendo  
  órfão de pai e mãe
 3 ou mais filhos 22.5% ou 45% sendo  
  órfão de pai e mãe

As rendas de órfãos terminam no fim do mês 
em que estes completem 20 anos de idade ou 
na data do seu falecimento. Os órfãos que 

prossigam os seus estudos com aproveitamen-
to terão ainda direito a receber as suas rendas 
até à conclusão dos seus cursos, não podendo 
em qualquer caso ultrapassar os 25 anos de 
idade – data em que cessarão.
Entende-se por rendimento anual seguro o 
ordenado efectivo ilíquido anual recebido 
pelo respectivo colaborador nos doze meses 
anteriores à data do falecimento, com exclu-
são das horas extraordinárias, abonos para 
falhas, remunerações variáveis e subsídios de 
almoço.
Prazo esperado de liquidação dos compromis-
sos assumidos: Não aplicável. 

c) Veículo de financiamento utilizado
Apólice de Seguro de Vida na modalidade 
Temporário Anual Renovável

d) Quantia dos activos do plano e a taxa de 
rendibilidade efectiva dos activos do plano
A apólice de seguro de vida tem data de reno-
vação em 1 de Janeiro de cada ano, pelo que 
não existem activos em 31 de Dezembro.

e) Quantia reconhecida como um gasto
O valor do prémio pago em 2008 foi de 
161.399 €.

23.2. fundo de Pensões
a) Política contabilística de reconhecimento 
dos ganhos e perdas actuariais, bem como 
do custo corrigido de serviços passados
Em consonância com os requisitos definidos 
na IAS 19 – Benefícios aos empregados, 
o custo associado a planos de benefícios 
atribuídos aos empregados é reconhecido 
quando o respectivo beneficio é auferido, isto 
é, à medida que o empregado vai prestando 
serviços, sendo que o diferencial entre o valor 
das responsabilidades assumidas e os activos 
adquiridos para cobrir essa responsabilidade 
se encontra relevado no balanço da Compa-
nhia.
O custo registado corresponde  ao somatório 
do custo dos serviços correntes, custo dos 
juros e com o resultado esperado dos activos.
Os ganhos/perdas actuariais de cada ano são 
reconhecidos em rubrica específica do capital 
próprio, denominada Método do “SORIE” – 
em que os ganhos e perdas actuariais de cada 
ano são reconhecidos em rubrica específica 
do capital próprio.

b) Descrição geral do plano
O plano de pensões a financiar é o constante 
do Contrato Colectivo de Trabalho para a 
actividade seguradora, cujo texto actual está 
disposto no capítulo V “Pensões de reforma e 
pré-reforma”: cláusulas 51ª a 60ª, sem prejuí-

zo do disposto no parágrafo seguinte.
Estão abrangidos pelo plano de pensões 
todos os trabalhadores efectivos da Liberty 
elegíveis de acordo com o contrato colectivo 
de trabalho para a actividade. Aos trabalha-
dores com contratos de trabalho em vigor na 
actividade seguradora à data de 22.06.1995, 
será garantido, quando se reformarem ou 
pré-reformarem na actividade seguradora, o 
pagamento de uma prestação de pré-reforma 
ou de uma pensão vitalícia de reforma, inde-
pendentemente da data da sua admissão, des-
de que cumprido o período de carência. São 
também abrangidos pelo plano de pensões, 
aqueles a quem por força do disposto nos 
respectivos contratos individuais de trabalho, 
seja atribuído idêntico benefício.
Período de carência:
Têm direito às pensões de reforma os traba-
lhadores elegíveis, que:
Entrem em situação de reforma por velhice 
concedida pela segurança social e tenham 
prestado, pelo menos, 120 meses de serviço 
efectivo, seguidos ou interpolados na activi-
dade seguradora; 
Sejam reformados pela segurança social por 
invalidez e tenham prestado, pelo menos, 60 
meses de serviço efectivo, seguidos ou inter-
polados, na actividade seguradora.
Indicação dos benefícios assegurados:

Reforma por velhice
A pensão de reforma a atribuir aos trabalha-
dores que sejam reformados por velhice, é 
calculada de acordo com a seguinte fórmula:
P = (0.8 * 14/12 * R) – (0.022 * n * S/60)

Em que:
 P = pensão mensal;
 R = último salário efectivo mensal   
  na data da reforma;
 n = número de anos civis com entrada   
  de contribuições para a segurança   
  social ou sistemas equiparados;
 S = soma dos salários anuais dos 5   
  melhores anos dos últimos 10   
  sobre os quais incidiram contribuições  
  para a segurança social.
No caso de o resultado do produto do factor 
0.022 por n ser inferior a 0.3 ou superior a 
0.8 serão estes os valores a considerar, respec-
tivamente. 

Reforma por Invalidez
A pensão mensal a atribuir aos trabalhadores 
que sejam reformados por invalidez pela 
segurança social, é calculada de acordo com a 
seguinte fórmula:
 P = (0.022 * t * 14/12 * R) –   
 (0.022 * n * S/60)
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Em que:
P = pensão normal;
R = último salário efectivo mensal na data  
  da reforma;
n = número de anos civis com entrada de  
  contribuições para a segurança social  
  ou sistemas equiparados;
S = soma dos salários anuais dos 5  
  melhores anos dos últimos 10 sobre  
  os quais incidiram contribuições para a  
  segurança social.
 t = tempo de serviço em anos na actividade  
  seguradora (qualquer fracção de um  
  ano conta como um ano completo).
Se o resultado da operação 0.022 * t, for 
inferior a 0.5 ou superior a 0.8, serão estes os 
valores a considerar, respectivamente.
No caso de o resultado do produto do factor 
0.022 por n ser inferior a 0.3 ou superior a 
0.8 serão estes os valores a considerar, respec-
tivamente. 

Pré-Reforma
Aos trabalhadores elegíveis, quando atingirem 
60 anos de idade e 35 de serviço na acti-
vidade seguradora, podem acordar com a 
entidade patronal a passagem à situação de 
pré-reforma.
O acordo será efectuado por escrito e deter-
minará a data do seu início, bem como os 
direitos e obrigações de cada uma das partes, 
nomeadamente o valor da prestação anual de 
pré-reforma, modo da sua actualização, nú-
mero de prestações mensais em que será paga 
e composição do salário para efeito de cálculo 
das futuras pensões de reforma ou invalidez. 
Aos trabalhadores pré-reformados, será ga-
rantida uma prestação pecuniária total anual 
de pré-reforma calculada através da seguinte 
fórmula:
 P = 0.8 * R * 14

Em que:
 P = prestação anual;
 R = último salário efectivo mensal na data  
  da pré-reforma.

O direito às prestações de pré-reforma cessa 
na data em que o pré-reformado preencher 
as condições legais mínimas para requerer a 
reforma à segurança social ou se reformar por 
invalidez.
Na data em que os trabalhadores pré-refor-
mados atingirem a idade mínima legal para 
requererem à segurança social a reforma por 
velhice, ou passarem à situação de reformados 
por invalidez, a sua pensão de reforma será 
calculada a partir dessa data, por aplicação 
das fórmulas para a pensão de reforma por 
velhice ou invalidez consoante a situação à 

data da reforma, tendo em conta o seguinte:
O salário a considerar para efeito de cálculo 
das pensões de reforma por velhice ou 
invalidez dos trabalhadores pré-reformados 
é constituído pelo ordenado mínimo e 
suplementos previstos, respectivamente, nas 
cláusulas 43ª e 46ª do CCT, actualizados 
de acordo com os valores em vigor à data da 
passagem à pré-reforma.
Por ordenado mínimo entende-se a remu-
neração mínima estabelecida na respectiva 
tabela salarial para cada categoria, acrescida 
do prémio de antiguidade a que o trabalha-
dor tiver direito.

Direitos Adquiridos
Os ex-participantes têm direitos adquiri-
dos enquanto continuem a trabalhar na 
actividade seguradora e se encontrem nesta 
actividade à data da reforma por velhice ou 
invalidez.
De acordo com a cláusula 55.ª do CCT a 
entidade responsável pelo pagamento das 
pensões de reforma por velhice e invalidez é 
a empresa ao serviço da qual o trabalhador se 
encontrava à data da reforma.
Havendo entidades patronais anteriores, 
abrangidas pelo CCT, estas são solidaria-
mente responsáveis pelo pagamento das 
pensões de reforma.

Actualização das Pensões de Reforma  
e Pré-reforma
Trabalhadores abrangidos pelo actual C.C.T. 
publicado no boletim de Trabalho e Empre-
go n.º 23 – 1ª série de 22/6/1995.
As pensões de reforma por velhice e invalidez 
são actualizadas anualmente pela aplicação 
de um factor igual ao índice oficial de preços 
no consumidor, sem inclusão da habitação, 
relativo ao ano anterior.
As prestações de pré-reforma são actualizadas 
conforme estiver estabelecido no acordo 
individual de pré-reforma de cada trabalha-
dor ou, sendo este omisso, nos termos da lei 
aplicável.
A pensão de reforma anual resultante da 
actualização prevista para as pensões de 
reforma por velhice e invalidez adicionada da 
pensão anual recebida da segurança social, 
não poderá ultrapassar o ordenado mínimo 
líquido anual que o trabalhador receberia 
se estivesse no activo, com o prémio de 
antiguidade que tinha quando se reformou, 
não podendo ultrapassar 30% do ordenado 
base do nível X.
A pensão de reforma não poderá ser reduzida 
por efeito do disposto nos números anterio-
res, embora se possa manter inalterada sem 
qualquer actualização.

Constituem excepção 3 reformados que têm 
garantido um aumento anual das respectivas 
pensões igual ao índice de preços no consu-
midor sem o limite máximo acima referido.

Trabalhadores reformados entre
Janeiro 1984 e Julho 1995
Todos os trabalhadores reformados benefi-
ciam de aumentos nas suas pensões com-
plementares de reforma sempre que a tabela 
salarial seja alterada.
Os aumentos serão iguais ao que sofrer a 
tabela salarial na categoria em que o trabalha-
dor foi reformado.
Para efeitos de actualização aplica-se a seguin-
te fórmula:
A * 14 / 12 * P

Em que A é igual ao aumento da tabela 
salarial acima mencionado e P a percentagem 
fixada na altura da reforma.
Em caso algum poderá a pensão total anual 
ultrapassar o ordenado mínimo líquido anual 
que o trabalhador receberia se encontrasse 
no activo com a antiguidade que tinha no 
momento em que se reformou.
Trabalhadores já reformados à data da entra-
da em vigor dos CCT publicados no boletim 
de Trabalho e emprego, 1ª série, n.º s 1 e 10, 
de 8 de Janeiro de 1984 e 15 de Março de 
1984 
As pensões de reforma serão actualizadas de 
acordo com a fórmula:
A * 14 / 12 * P

Deduzidas do quantitativo que a segurança 
social vier a aumentar-lhes.
Prazo esperado de liquidação dos compromis-
sos assumidos: 
A duração das responsabilidades do plano é 
de 15.7, sendo a duração modificada 14.9.

c) Veículo de financiamento utilizado
As responsabilidades encontram-se cobertas 
por um Fundo de Pensões.

d) O valor e a taxa de rendibilidade efectiva 
dos activos do plano

2008 2007
Valor dos activos do 
Plano

6.882.613 7.064.434

Taxa de rentabilidade 
efectiva dos activos do 
Plano

4.04% -3.15%

e) A responsabilidade passada com benefí-
cios pós-emprego
Apresenta-se no quadro seguinte a respon-
sabilidade com serviços passados, segregada 
entre o valor actual da responsabilidade por 
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serviços passados e o valor actual dos benefí-
cios já em pagamento:

2007 2008

Valor Actual da 
Responsabilida-
de por serviços 
passados

1.907.985,75 1.989.772,43

Valor actual dos 
benefícios em 
pagamento

4.739.567,03 4.795.062,36

Responsabilida-
de passada com 
benefícios pós 
emprego

6.647.552,78 6.784.834,79

f) Reconciliação dos saldos de abertura  
e de fecho do valor presente da obrigação  
de benefícios definidos 
O quadro abaixo apresenta a reconciliação 
dos saldos de abertura com os valores  
de fecho:

i) Reconciliação do valor presente da obriga-
ção de benefícios definidos da alínea f) e do 
justo valor dos activos do plano da alínea h) 
com os activos e passivos reconhecidos no 
balanço

2008 2007
Responsabilidades em 1 de Janeiro 6.647.553 7.521.841
Custo do serviço corrente 100.221 108.609
Custo dos juros 362.674 283.388
(Ganhos) e perdas actuariais nas responsabilidades 167.473 -803.967
Benefícios pagos pela Companhia 493.087 462.318
Custo corrigido dos serviços passados 0 0
Cortes e liquidações 0 0
responsabilidades em 31 de dezembro 6.784.835 6.647.553

2008 2007
Saldo do Fundo em 1 de Janeiro 7.064.435 7.759.912
Retorno esperado dos activos do plano 282.577 310.397
(Ganhos) e perdas actuariais 1.535 543.556
Contribuições do empregador 30.223 0
Contribuições de participantes no plano 0 0
Benefícios pagos pela Companhia 493.087 462.318
Custo corrigido dos serviços passados 0 0
Cortes e liquidações 0 0
Saldo do Fundo em 31 de Dezembro 6.882.613 7.064.435

g) Cobertura das responsabilidades
A obrigação de benefícios definidos,  
a qual em 31 de Dezembro de 2008 ascende 
a 6.784.834,79 euros, encontra-se financia-
da por um Fundo de Pensões no valor de 
6.882.613,35 euros, o que representa um 
nível de financiamento de 101.44%.  
A Companhia não tem responsabilidades  
por financiar.

h) Reconciliação dos saldos de abertura  
e de fecho do justo valor dos activos do 
plano e dos saldos de abertura e de fecho  
de qualquer direito de reembolso reconheci-
do como activo
O quadro em baixo apresenta a reconciliação 
dos saldos de abertura com os valores de 
fecho:

31.12.2008 31.12.2007
Responsabilidades em 31 de Dezembro 6.784.835 6.647.553
Saldo do Fundo em 31 de Dezembro 6.882.613 7.064.435
(excesso) / Insuficiência do fundo 97.778 416.882
   
Ganhos ou perdas actuariais líquidos não reconhecidos no balanço   
Custo do serviço passado corrigido não reconhecido no balanço   
Quantia não reconhecida como um activo (devido a limite IAS 19)   
Outras quantias reconhecidas no balanço (*) 97.778 416.882
(activo) / Passivo reconhecido em Balanço 97.778 416.882
 (*) – Perda actuarial do ano.
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j) Gasto total reconhecido na Conta de 
Ganhos e Perdas do exercício corrente

31.12.2008 31.12.2007
Custo de serviços correntes 116.974 108.609
Custo corrigido de serviços passados  283.388
Custo de juros 30.743 -310.396
Retorno esperado dos activos do plano e de eventuais direitos de 
reembolso

  

Ganhos e perdas actuariais (*)   
Ganhos ou perdas decorrentes de cortes ou liquidações do plano   
Efeito do limite estabelecido na IAS 19   
Total de impactos no Ganhos e Perdas 147.717 81.601

(*) – Trata-se da parte do excesso do corredor amortizada em 2006.

31.12.2008 31.12.2007

 Valor % Valor %

Títulos rendimento variável     

Títulos rendimento fixo 6.882.613 100% 7.064.434 100%

Terrenos e edifícios     

Outros     

Total dos activos do Fundo 6.882.613 100% 7.064.434 100%

k) Quantias reconhecidas no exercício 
corrente relativamente aos ganhos ou perdas 
actuariais
Durante o ano de 2008 foram reconhecidas 
nas rubricas de Capital próprio um montante 
de 169.008 euros (2007: 260.411 €).

l) Quantia cumulativa de ganhos e perdas 
actuariais
O valor acumulado de ganhos e perdas actu-
ariais à data de 31 de Dezembro de 2008 em 
rubrica específica de capital próprio era de 
91.403 € (2007: 260.411 €) .

m) Percentagem e quantia de cada catego-
ria principal dos investimentos do plano e 
outros activos, que constituem o justo valor 
do total dos activos do plano
A carteira de activos do Fundo Pensões é 
composta da seguinte forma (por classe de 
activos)

n) Quantias incluídas no justo valor dos 
activos do plano relativas a instrumentos 
financeiros 
A Companhia não utiliza activos do Fundo 
de Pensões. O Fundo não detém títulos emi-
tidos por entidades da Companhia. 

o) Base usada para determinar a taxa espera-
da global de retorno dos activos
Tendo por base a politica de investimentos 
decorrente do Fundo de Pensões foi deter-
minada a taxa esperada global de retorno dos 
activos tendo por base os ganhos expectáveis 
dos activos contratados. 
As taxas yields relativas aos juros dos títulos 

de rendimento fixo foram determinadas 
através do reembolso bruto das taxas yields 
à data de fecho do balanço. Foi utilizado 
uma yield de referência do IBOXX AA Euro 
Corporate 10+.

p) Retorno real dos activos do plano e sobre 
direitos de reembolso reconhecidos como 
um activo
O retorno real dos activos do plano foi de 
282.577 euros.

q) Descrição dos principais pressupostos 
actuariais (em termos absolutos) usados pela 
Companhia:
A informação apresentada foi retirada do re-
latório actuarial anual de avaliação do Fundo 
de Pensões.

i. Taxas de desconto: 5.4%
ii. Taxas esperadas do retorno dos activos 
do plano: 4.0%;
iii. Taxas esperadas de crescimento das 
remunerações: 3.0%;
iv. Taxas de tendência do crescimento dos 
custos médicos: não aplicável
v. Tábuas de mortalidade, de invalidez e 
de rotação de empregados e taxas de pas-
sagem à situação de pré-reforma/reforma 
antecipada.

Tábua de mortalidade: TV 73/77
Tábua de Invalidez: S.O.A. Trans Male
Rotação de serviço: 0.0%
Decrementos utilizados no cálculo da pro-
babilidade dos participantes se encontrarem 
no activo à idade de reforma por velhice: 
Na tábua de mortalidade foram utilizados 
decrementos por invalidez
Crescimento das pensões após a INR: 2.0%
Crescimento das pensões em pagamento: 
0.0% / 2.5% (1)
(1)Pensões de pré-reformados: crescimento 
de 2.5%.
Pensões de reforma em pagamento (cres-
cimento de 2.5% para beneficiários que 
tenham tido um aumento maior ou igual 
ao índice de preços em qualquer dos anos 
de 2005 a 2008; crescimento de 0.0% para 
restantes beneficiários).
Os pressupostos actuariais mantiveram-se 
idênticos ao ano de 2007.

r) Elementos respeitantes aos planos de 
amortização regulamentarmente previstos
Em conformidade com o definido no artigo 
5º da Norma Regulamentar nº 4/2007, de 
27 de Abril, do ISP, “as empresas de seguros 
podem reconhecer em resultados transitados, 
com base num plano de amortização de pres-
tações uniformes anuais pelo prazo máximo 
de cinco anos, o impacto da aplicação do 
novo regime contabilístico aplicável aos com-
promissos relativos a planos de pensões com 
os seus trabalhadores.” Esta disposição não 
foi utilizada pela Companhia porque todos os 
custos foram reconhecidos em 2008.
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t) Quantias do período anual corrente 
e dos quatro períodos anuais anteriores:

2008 2007 2006 2005 2004
Valor presente da obrigação  
de benefícios definidos

6.784.835 6.647.553 7.521.841 7.338.799 7.285.471

Justo valor dos activos do plano 6.882.613 7.064.435 7.759.912 8.393.439 8.253.106
Défice / (excedente) do plano -97.779 -416.882 -238.071 -1.054.640 -967.636
Ajustamentos de experiência  
resultantes dos passivos do plano 

167.473 -803.967 210.896 129.986 245.147

Ajustamentos de experiência  
resultantes dos activos do plano 

1.535 543.556 542.874 -268.788 -355.732

v) Estimativa das contribuições para o próxi-
mo exercício
A contribuição prevista para 2009 é de 
166.700 euros.

23.3. Plano de Pensões de 
reforma e Pré-reforma 
(contrato colectIvo de 
traBalho Para a actIvIdade 
seguradora) – rendas em 
Pagamento anterIores à 
constItuIção do fundo de 
Pensões dos colaBoradores 
da lIBerty seguros

a) Política contabilística da entidade para 
reconhecer ganhos e perdas actuariais, bem 
como o custo corrigido de serviços passados
Os custos são reconhecidos no momento da 
aquisição das rendas vitalícias. 

b) Descrição geral do plano
O plano de pensões a financiar é o constante 
do Contrato Colectivo de Trabalho para a 
actividade seguradora, cujo texto actual está 
disposto no capítulo V “Pensões de reforma e 
pré-reforma”: cláusulas 51ª a 60ª.
As pessoas abrangidas pelo plano são os refor-
mados e pré-reformados da Liberty Seguros 
com pensões em pagamento que se iniciaram 
em data anterior à constituição do Fundo 
de Pensões dos Colaboradores da Liberty 
Seguros (20 de Maio de 1998). 
Prazo esperado de liquidação dos compromis-
sos assumidos: 
A duração das responsabilidades do plano é 
de 6.88, sendo a duração modificada 6.61

c) Veículo de financiamento utilizado
A cobertura das responsabilidades foi efec-
tuada através de apólice de Seguro de Vida 
(Modalidade Rendas Vitalícias). Estas apóli-
ces foram contratadas na própria Companhia 
e, como tal, não são qualificáveis no âmbito 
da IAS 19.

d) Valor e a taxa de rendibilidade efectiva 
dos activos do plano

2008 2007
Valor dos Activos  
do Plano

2.761.574 2.862.127

Taxa de rendibilidade 
efectiva

4.3% 4.5%
 

e) Responsabilidade passada com as Rendas 
em pagamentos anteriores à constituição do 
Fundo de Pensões dos Colaboradores  
da Liberty Seguros

2008 2007
Valor Actual da  
Responsabilidade  
por serviços passados

0.00 0.00

Valor actual dos bene-
fícios em pagamento

2.759.211 2.862.127

Responsabilidade  
passada com  benefí-
cios pós emprego

2.759.211 2.862.127

f) Reconciliação dos saldos de abertura 
e de fecho do valor presente da obrigação 
de benefícios definidos 

2008 2007
Responsabilidades em 
1 de Janeiro

2.862.127 3.024.397

Custo do serviço 
corrente 

  

Custo dos juros 112.427 117.730
(Ganhos) e perdas 
actuariais nas respon-
sabilidades 

132.738 96.385

Benefícios pagos pela 
Companhia

348.081 376.386

Custo corrigido dos 
serviços passados

0 0

Cortes e liquidações 0 0
Responsabilidades em 
31 de Dezembro

2.759.211 2.862.127

g) Cobertura de responsabilidades
A obrigação de benefícios definidos, a qual 
em 31 de Dezembro de 2008 ascende a 
2.759.211,35 euros, encontra-se financiada 
por uma apólice de seguro a 100%. A empre-
sa não tem planos por financiar.

h) Reconciliação dos saldos de abertura 
e de fecho do justo valor dos activos do 
plano e dos saldos de abertura e de fecho de 
qualquer direito de reembolso reconhecido 
como activo

2008 2007
Saldo do Fundo 
em 1 de Janeiro

2.862.127,09 3.024.397,48

Retorno espera-
do dos activos 
do plano

112.426,77 117.730,49

(Ganhos) e per-
das actuariais

-87.125,36 -68.793,16

Contribuições 
do empregador

47.974,96 27.591,82

Contribuições 
de participantes 
no plano

  

Benefícios pagos 
pela Companhia

348.080,60 376.385,87

Custo corrigido 
dos serviços 
passados

0 0

Cortes e 
 liquidações

0 0

Saldo do Fundo 
em 31 de  
Dezembro

2.761.573,58 2.862.127,09

j) Gasto total reconhecido na Conta  
de Ganhos e Perdas do exercício corrente 

 
31.12.2008

Custo de serviços correntes 47.975
Custo corrigido de serviços passados  
Custo de juros  
Retorno esperado dos activos do 
plano e de eventuais direitos de 
reembolso

 

Ganhos e perdas actuariais  
Ganhos ou perdas decorrentes  
de cortes ou liquidações do plano

 

Efeito do limite estabelecido 
 na IAS 19

 

Total de impactos no Ganhos  
e Perdas

47.975

k) Quantias reconhecidas no exercício cor-
rente relativas a  ganhos ou perdas actuariais 
Os ganhos e perdas actuariais são reconhe-
cidos nas Contas de Ganhos e Perdas ou em 
rubrica especifica de capital próprio.

m) Percentagem e quantia de cada catego-
ria principal dos investimentos do plano e 
outros activos, que constituem o justo valor 
do total dos activos do plano
A carteira de activos das rendas vitalícias não 
corresponde a um fundo autónomo, pelo que 
os activos não se encontram individualizados 
para estas apólices. 
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p) Retorno real dos activos do plano e sobre 
os direitos de reembolso reconhecidos como 
um activo
O retorno real dos activos do plano foi de 
112.427 euros.

q) Descrição dos principais pressupostos 
actuariais (em termos absolutos) usados  
pela Companhia

i. Taxas de desconto: 4.0%
ii. Taxas esperadas do retorno dos activos 
do plano: 4.0%;
iii. Taxas esperadas de crescimento das 
remunerações: não aplicável
iv. Taxas de tendência do crescimento dos 
custos médicos: não aplicável
v. Tábuas de mortalidade, de invalidez e 
de rotação de empregados e taxas de pas-
sagem à situação de pré-reforma/reforma 
antecipada.
Tábua de mortalidade: TV 73/77
Crescimento das pensões em pagamento: 
0% a 1.5%

t) Quantias do período anual corrente  
e dos quatro períodos anuais anteriores

v) Estimativa das contribuições para o próxi-
mo exercício
A contribuição prevista para 2009 é de 
50.000 euros.

23.4. comPlemento  
de reforma adIcIonal
a) Política contabilística da entidade para 
reconhecer ganhos e perdas actuariais, bem 
como o custo corrigido de serviços passados
Os custos são reconhecidos quando o respec-
tivo benefício é auferido. Os ganhos e perdas 
actuariais de cada ano são reconhecidos em 
rubrica específica do capital próprio.

b) Descrição geral do plano
O Plano garante o pagamento de uma pensão 
de reforma aos 65 anos cujo valor se estabe-
lece por negociação em contrato de trabalho 
individual. 
O plano contempla uma opção de remissão 
da pensão em capital à data da reforma e 
confere direitos adquiridos em função dos 
anos de serviço passados. 

f) Reconciliação dos saldos de abertura  
e de fecho do valor presente da obrigação 
de benefícios definidos 

2008
Responsabilidades  
em 1 de Janeiro

0.00

Custo do serviço corrente 0.00
Custo dos juros 0,00
(Ganhos) e perdas actuariais  
nas responsabilidades 

0.00

Benefícios pagos  
pela Companhia

0.00

Custo inicial dos serviços 
passados

554.452,65

Cortes e liquidações 0.00
Responsabilidades  
em 31 de Dezembro

554.452,65

g) Cobertura das responsabilidades
A obrigação de benefícios definidos, a qual 
em 31 de Dezembro de 2008 ascende a 
554.452,65 euros, encontra-se financiada por 
uma apólice de seguro a 212%. A Compa-
nhia não tem planos por financiar.

2008 2007 2006 2005 2004
Valor presente da obrigação  
de benefícios definidos

2.759.211 2.862.127 3.024.397 3.291.486 3.539.935

Justo valor dos activos do plano 2.761.574 2.862.127 3.024.397 3.291.486 3.539.935
Défice / (excedente) do plano -2.362 0 0 0 0
Ajustamentos de experiência  
resultantes dos passivos do plano 

-79.083 -56.523 19.552 -33.828 4.243

Ajustamentos de experiência 
 resultantes dos activos do plano 

-8.043 -12.270 -24.724 -42.635 -29.795

h) Reconciliação dos saldos de abertura 
e de fecho do justo valor dos activos do 
plano e dos saldos de abertura e de fecho de 
qualquer direito de reembolso reconhecido 
como activo
 2008
Saldo em 1 de Janeiro 0,00
Retorno esperado dos 
 activos do plano

1.646,29

(Ganhos) e perdas actuariais -120,99
Contribuições do empregador 1.177.708,00
Contribuições de participantes 
no plano

0,00

Encargos de Gestão 5.00
Benefícios pagos pela  
Companhia

0.00

Custo corrigido dos serviços 
passados

0.00

Cortes e liquidações 0.00
Saldo em Fundo em  
31 de Dezembro

1.179.470,28

p) Retorno real dos activos do plano 
e direitos de reembolso reconhecidos  
como um activo
O retorno real dos activos do plano foi de 
1.767 euros.

q) Descrição dos principais pressupostos 
actuariais (em termos absolutos) usados  
pela Companhia

i. Taxas de desconto: 4.0%
ii. Taxas esperadas do retorno dos activos 
do plano: 4.0%;
iii. Taxas esperadas de crescimento das 
remunerações: não aplicável
iv. Taxas de tendência do crescimento dos 
custos médicos: não aplicável
v. Tábua de mortalidade: GRM/GRF 95

t) Quantias do período anual corrente  
e dos quatro períodos anuais anteriores

2008 2007
Valor presente da 
obrigação de benefícios 
definidos

554.452,65 0.00

Justo valor dos activos 
do plano 

1.179.470,28 0.00

Défice / (excedente)  
do plano

(625.017,63) 0.00

Ajustamentos de expe-
riência resultantes dos 
passivos do plano 

0.00 0.00

Ajustamentos de expe-
riência resultantes dos 
activos do plano 

0.00 0.00

v) Estimativa das contribuições para o próxi-
mo exercício
Não se prevê contribuição para 2009.

O prazo esperado de liquidação dos compro-
missos é de 12 anos.
Este complemento foi criado no ano de 
2008.

c) Veículo de financiamento utilizado
A cobertura da responsabilidade foi efectuada 
com base numa apólice de Seguro de Vida 
constituída na própria Companhia e, como 
tal, não elegível para efeitos da IAS 19.

e) A responsabilidade passada com benefí-
cios pós-emprego

2008 2007
Valor Actual da Respon-
sabilidade por serviços 
passados

554.452,65 -

Valor actual dos benefícios 
em pagamento

0,00 -

Responsabilidade com 
benefícios pós emprego

554.452,65 -



R&C’08 | Liberty Seguros Relatório do Conselho de Administração | 70

24. ImPosto soBre 
o rendImento

O cálculo do imposto corrente dos exercícios 
de 2008 e 2007 foi apurado pelo Companhia 
com base numa taxa nominal de imposto e 
derrama de 26.5%, as quais correspondem à 
taxa nominal aprovada à data de balanço.
As declarações de autoliquidação da Com-
panhia ficam sujeitas a inspecção e even-
tual ajustamento pelas Autoridades Fiscais 
durante um período de quatro anos, o qual 
é alargado para 6 anos no caso de existirem 
prejuízos fiscais reportáveis. Assim, poderão 
vir a ter lugar eventuais liquidações adicionais 
de impostos devido essencialmente a diferen-
tes interpretações da legislação fiscal.
No entanto, é convicção da Administração 
da Companhia que não ocorrerão liquidações 
adicionais de valor significativo no contexto 
das demonstrações financeiras consolidadas.
O imposto sobre os lucros estimados, no 
valor de 209.256 euros, corresponde na 
sua totalidade, à aplicação das taxas autó-
nomas legalmente previstas sobre despesas 
de representação e encargos com veículos. 
O imposto sobre os lucros incide em 4.2% 
sobre os resultados correntes e resultados 
extraordinários. A percentagem inferior à taxa 
de imposto legal deve-se ao apuramento de 
um crédito fiscal no ano de 2008. 
Em 2008 a Administração Fiscal reviu o ano 
de 2006 sem impactos significativos. Não se 
esperam ajustamentos significativos à decla-
ração dos anos de 2007 e 2008 (ainda não 
foram objecto de fiscalização pelas Autorida-
des Fiscais).
Permanece o diferendo relativo a prejuízos 
fiscais não aceites pelas entidades fiscais das 
sucursais Winterthur Seguros Generales, 
Sociedade Anónima de Seguros e Resseguros 
e Winterthur Vida, Sociedade Anónima de 
Seguros sobre La Vida no valor de:

Ano 2000: 13.252.791  euros
Ano 2001: 17.147.752  euros

Em Fevereiro de 2005, pelo Acórdão do 
Tribunal Central Administrativo Sul a 
integração destes prejuízos fiscais foi diferida. 
A Administração Fiscal interpôs recurso 
para o Supremo Tribunal Administrativo 
(STA), que em 12 de Julho de 2006 decidiu 
desfavoravelmente à Liberty Seguros S.A.. 
Em 1 de Agosto de 2006 a Liberty Seguros 
S.A. apresentou pedido de Nulidade do Acór-
dão que foi indeferido pelo STA. Em 30 de 
Novembro de 2006 a Liberty Seguros S.A. 
deduziu Recurso para o Tribunal Constitu-
cional. O recurso foi admitido pelo que o 

processo subiu ao Tribunal Constitucional 
para apreciação.
No dia 5 de Fevereiro de 2009 o Supremo 
Tribunal Administrativo através do des-
pacho do Relator admitiu a julgamento o 
Recurso de Uniformização de jurisprudência, 
conformando-se com a reforma do Acórdão 
(revogou anteriores decisões negativas do 
Relator e da Conferência) não encontrando 
razões para rejeitar o recurso.

(os valores de 2007 estão de acordo com com o anteriro PCES)
2008 2007

Resultado antes de impostos 4.984.709 8.268.494
Taxa de imposto 26.50% 26.50%
Imposto calculado com base na taxa de imposto 1.320.948 2.191.151
Diferenças permanentes -2.502.548 -320.312

Variação das Valias Potenciais (Reconhecimento Inicial) 
Vida c/Part.(1/5)

-689.394 0

Variação anual de Valias potenciais Vida c/Participação -1.933.701 0
Benefícios fiscais -79.767 -88.729
Excesso de Estimativa -4.442 -210.977
Outras diferenças permanentes 204.755 -20.606

Diferenças temporárias -129.193 492.233
Especialização de custos -162.821 206.724
Provisões 124.045 479.505
Amortização Extraordinária -166.230 -193.996

Outras diferenças temporárias 75.812 0
Colecta 0 2.363.072
Tributação autónoma 209.256 96.016
Total do imposto corrente 209.256 2.459.088

O impacto em Capital próprio e ganhos  
e perdas dos impostos diferidos calculados 
sobre diferenças temporárias, para o exercício 
2007 e 2008 pose ser resumido como se 
encontra no quadro aop seguir:

2008 2007
 
 

reconhecido  
nos resultados

reconhecido 
nos  resultados

Provisões Comerciais 61.223 473.485
Especialização do Exercício (162.821) 193.895
Amortizações Extraordinárias (222.625) (218.257)
Provisões não dedutíveis ou para  
além dos limites legais

62.822 (49.344)

Fundo de Pensões 84.562 144.890
Valias Potenciais de investimento
Prejuizo fiscal do exercício 1.310.794
Outros 38.496
Impostos diferidos activos/(passivos) 1.172.451 544.669
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Não existe impacto do imposto corrente no 
capital próprio, apenas os impostos diferidos 
têm impacto através das variações de Reserva 
de Justo Valor. 

2008 2007
 
 

reconhecido
na reserva

de justo valor

reconhecido
na reserva

de justo valor
Provisões Comerciais
Especialização do Exercício
Amortizações Extraordinárias
Provisões não dedutíveis ou para além dos 
limites legais
Fundo de Pensões (24.222) (69.009)
Valias Potenciais de investimento 4.285.852 5.789.269

Prejuizo fiscal do exercício
Outros
Impostos diferidos activos/(passivos) 4.261.630 5.720.260

A Companhia possui à data de 31 de 
Dezembro de 2008 um valor de prejuízos 
fiscais 4.946.391 euros que serão totalmente 
recuperáveis nos próximos anos. Em 31 de 
Dezembro de 2008 o saldo de prejuízos fis-
cais a deduzir aos eventuais lucros fiscais até 
ao máximo de seis anos eram os seguintes:

ano Prejuízo fiscal 
declarado

ano limite para   
a dedução

2005 0 2011
2006 0 2012
2007 0 2013
2008 4.946.391 2014
total 4.946.391

Na coluna de Prejuízo Fiscal declarado estão 
incluídos apenas os montantes decorrentes da 
Liberty Seguros S.A.. 

(os valores de 2007 estão de acordo com o anterior PCES) 
[euros] 2008 2007
Resultado antes de impostos 4.984.709 8.268.494
Taxa de imposto 26.50% 26.50%
Imposto calculado com base na taxa de imposto 1.320.948 2.191.151
    Variação das Valias Potenciais  

(Reconhecimento Inicial) Vida c/Part.(1/5)
(689.394) -

    Variação anual de Valias Potenciais Vida  
c/Participação

(1.933.700) -

   Benefícios fiscais (117.236) (105.696)

   Excesso de Estimativa (4.442) (210.977)
   Outras diferenças permanentes 242.225 20.041
Imposto sobre o RAI e Diferenças Permanentes (1.181.600) 1.894.519
   Tributação autónoma 209.256 96.016
Imposto sobre o RAI e Diferenças Permanentes  
com Trib.Autónoma

209.256 1.990.535

25. caPItal
A totalidade do Capital Social de 
24.348.750,69 euros é representada por 
464.937 acções nominativas de valor nominal 
unitário de 52.37 euros. A totalidade das 
acções pertence à sociedade Liberty Insurance 
Group, Compania de Seguros e Reaseguros, 
S.A. 
Como descrito acima, o capital social da 
Companhia era, em 31 de Dezembro 
de 2008 e 31 de Dezembro de 2007, de 
24.348.750,69 euros, integralmente realizado 
e representado por 464.937 acções nomina-
tivas com o valor nominal de 52.37 Euros 
cada. Todas as acções emitidas estão inteira-
mente pagas.
Em 31 de Dezembro de 2008, o valor nomi-
nal de cada acção é de 52.37 Euros.

2008 2007
Número de acções em 
1 de Janeiro

464.937 464.937

Aumento de Capital 
efectuado durante o 
ano

 0  0

Número de acções em 
31 de Dezembro 

464.937 464.937

26. reservas 
Reserva legal
A reserva legal só pode ser utilizada para co-
brir prejuízos acumulados ou para aumentar 
o capital. De acordo com a legislação Por-
tuguesa, a reserva legal deve ser anualmente 
creditada com pelo menos 10% do lucro 
líquido anual, até à concorrência do capital 
emitido.

Reservas de reavaliação
As reservas de reavaliação por ajustamen-
tos no justo valor de activos financeiros 
representam as mais e menos valias potenciais 
relativas à carteira de investimentos dispo-
níveis para venda, líquidas da imparidade 
reconhecida em resultados no exercício e/ou 
em exercícios anteriores. 

Reservas por impostos diferidos 
Os impostos diferidos, calculados sobre as 
diferenças temporárias entre os valores con-
tabilísticos dos activos e passivos e a sua base 
fiscal, são reconhecidos em resultados, excep-
to quando estão relacionados com itens que 
são reconhecidos directamente nos capitais 
próprios, caso em que são também registados 
por contrapartida dos capitais próprios, nesta 
rubrica. Os impostos diferidos reconhecidos 
nos capitais próprios decorrentes da reavalia-
ção de investimentos disponíveis para venda 
são posteriormente reconhecidos em resulta-
dos no momento em que forem reconhecidos 

A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa 
efectiva de imposto nos exercícios de 2008 e 
2007 pode ser demonstrada como se segue:
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em resultados os ganhos e perdas que lhes 
deram origem.

Outras Reservas
Nesta rubrica a Companhia tem registado as 
Reservas Livres, as quais resultam de resul-
tados positivos, não necessários para dotar a 
reserva legal nem para cobrir prejuízos transi-
tados e não distribuídos aos accionistas. 
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, as 
rubricas de reservas e resultados transitados 
têm a seguinte composição:

Ver demonstração de variações no capital 
próprio. Ver folha em anexo.

2008 2007
Reservas de Reavaliação   
   Por ajustamento no justo valor de activos financeiros   
   Por revalorização de terrenos e edíficios de uso próprio (26.071.498) (21.846.298)
   
Reservas por impostos diferidos   
   Por ajustamento no justo valor de activos financeiros 4.285.852 5.789.269
   Por movimentos no Fundo de Pensões (24.222) (69.009)
Outras Reservas 12.928.278 13.097.285
   
Reserva Legal 4.982.416 4.401.476
   
Resultados Transitados 32.073.855 26.449.796
resultado do exercício 5.947.904 6.272.474

27. resultados  
Por acção
Os resultados por acção básicos são calcula-
dos dividindo o lucro atribuível aos deten-
tores de capital próprio ordinário (resultado 
líquido do exercício, após dedução dos 
dividendos preferenciais) pelo número médio 
ponderado de acções ordinárias em circula-
ção, excluindo o número médio de acções 
próprias detidas pela Companhia. 

Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o 
apuramento dos resultados por acção pode 
ser apresentado como segue: 

2008 2007
Lucro atribuível aos detentores de capital próprio 
ordinário (numerador)

5.947.904 5.809.406

Número médio ponderado de acções ordinárias 
em circulação (denominador)

464.937 464.937

Resultado por acção Básico ( €  ) 12.8 12.5

28. dIvIdendos  
Por acção
A Companhia não procedeu à distribuição de 
resultados em 2008.

29. transacções 
entre Partes 
relacIonadas
As contas da Companhia são consolidadas 
na Liberty Insurance Group, Compañia de 
Seguros y Reaseguros, S.A.. em Espanha em 
31 de Dezembro de 2008, esta sociedade era 
detentora de 100% da Liberty Seguros.
A Empresa mãe de topo é a Liberty Mutual 
Holding Company Inc sediada em Boston, 
Estado de Massachusetts, Estados Unidos da 
América.
A Liberty Seguros não possui sucursais, os 
relacionamentos existentes com as empresas 
mães e filiais são os seguintes: 

Liberty Seguros 
Spain Empréstimo de valores
LibertyInternational
Insurance 
Company Gestão de Investimentos
Liberty Mutual 
Insurance
Company Resseguro Cedido 
Liberty Mutual
Insurance
Europe Limited Resseguro Cedido
Génesis Seguros
Generales SA 
de Seguros e 
Reaseguros Resseguro Aceite

A Liberty Seguros, SA obteve um emprés-
timo subordinado da sua accionista Liberty 
Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anónima no valor de 14.672.438 
euros no dia 21 de Outubro de 2008 e foi 
celebrado por tempo indeterminado. O mon-
tante disponibilizado destina-se a reforçar a 
cobertura da margem de solvência. 
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Apresenta-se no quadro abaixo um resumo 
das operações do exercício de 2008 e saldos a 
31 de Dezembro de 2008, com estas entida-
des relacionadas:

Nos exercícios de 2008 e 2007 os encargos 
suportados com remunerações e outros 
benefícios a elementos do Conselho de 
Administração da Companhia  (Admistrador 
delegado e Directores) apresentam a seguinte 
composição:

 2008 2007
Partes relacionadas activo Passivo custos Proveitos activo Passivo custos Proveitos
Liberty Seguros Spain  14.846.004 173.566   254.743  
Liberty International Insurance Company 83.177 982.940   4.877 1.095.864  
Liberty Mutual Insurance Company  1.254.736 4.513.821    
Liberty Mutual Insurance Group    92.009  
Genesis Seguros Generales  1.519.969 554.962 2.385.169
Liberty Mutual Insurance Europe Limited   28.221      

remunerações de curto Prazo 2008 2007
Salários 1.051.908 933.674
Segurança Social 204.991 149.281
Bónus de curto prazo 543.546 489.760
Encargos sobre bónus de curto prazo 81.402 67.271
Seguro sobrevivência, Prémios 14.170 11.594
Seguro sobrevivência, Capital 4.980.086 4.713.409
Seguro Vida, Prémios 22.237 20.388
Seguro Vida, Capital 1.971.034 1.944.608

Benefícios de longo Prazo
Bónus de longo Prazo 424.169 192.949
Encargos sobre Bónus de Longo Prazo 50.259 0

Benefícios Pós- emprego
Fundo de Pensões: Responsabilidades 131.592 105.245
Fundo de Pensões: Contribuições 17.339 16.166
Plano de Pensões  Complementar: Responsabilidades 870.064 0
Plano de Pensões  Complementar: Contribuições 1.177.708 0
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30. demonstração de fluxos de caIxa

     

 ano 2008 ano 2007
fluxos de caixa de actividades operacionais   
Prémios recebidos  190.996.755  187.428.124 
Prémios Resseguro Cedido (11.757.063) (10.617.938)
Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais  179.239.692  176.810.186 
sinistros Pagos (147.663.278) (122.119.757)
Sinistros recebidos Resseguro Cedido  1.200.188  20.365.913 
Comissões liquidas (26.089.113) (22.520.665)
Despesas gerais pagas (40.575.246) (34.041.173)
Outros Impostos Pagos (1.967.074) (2.096.452)
Outras Despesas Pagas  930.625  4.299.360 
Fluxo de Caixa de  Actividades Seguros (214.163.898) (156.112.774)
Rendimentos de investimentos Recebidos  31.013.354  29.836.356 
Fluxos Caixa Operacional Antes Impostos (3.910.852)  50.533.768 
Impostos Pagos (2.459.088) (749.855)
Fluxo Caixa  liquido Gerado (Usado )pelas Operações (6.369.940)  49.783.913 
   
fluxos de caixa de actividades de Investimento   
Compras de Investimentos (129.977.351) (236.807.633)
Vendas e Maturidade de Investimentos  132.248.836  183.977.507 
Bens e Equipamentos Compras (1.646.520) (1.228.054)
Bens e Equipamentos Vendas  321.535  
Outras aquisições (97.780)  
Fluxo Caixa de Investimentos  848.720  54.058.180 
   
fluxos de caixa de actividades de financiamento   
Tomadores Seguro Actividade Liquida (2.923.724)  
Empréstimos Subordinados  14.672.438  
Fluxo Caixa de Actividades Financiamento  11.748.714  

fluxo de caixa decorrente operações   
Variação Liquida em Caixa e Caixa Equivalentes 
e Dep. Ordem

 6.227.494 (4.274.267)

Caixa e Equivalentes no inicio do periodo  527.789  4.802.056 
Caixa e Equivalentes no fim do periodo  6.755.283  527.789 

31. comPromIssos

A Companhia possui diversos contratos de 
locação operacional de veículos e mobiliário 
de escritório. Os pagamentos efectuados 
no âmbito desses contratos de locação são 
reconhecidos nos resultados no decurso da 
vida útil do contrato. Os pagamentos futuros 
mínimos relativos aos contratos de locação 
operacional não revogáveis são os seguintes:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rendas vincendas de contratos  
de leasing

456.099 294.800 15.841 1.684 864 0

    
Os contratos de locação não obrigam à aqui-
sição dos bens no final do contrato. 
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32. PassIvos 
contIngentes

A Companhia está envolvida em processos 
judiciais em Portugal, relacionados com 
acções movidas pela Companhia e contra a 
mesma, os quais estão relacionados com o 
decurso normal da sua actividade enquanto 
empresas de seguros, entidades empregadoras 
e contribuintes fiscais. Não é exequível esti-
mar ou prever o desfecho final dos processos 
judiciais em curso. No entanto, é convicção 
do Conselho de Administração da Compa-
nhia que, com as devidas reservas, é remota 
a possibilidade de o desfecho dos processos 
judiciais em curso vir a ter um efeito material 
adverso nas demonstrações financeiras da 
Companhia.
As contingências fiscais da Companhia 
encontram-se descritas na nota 13 do Anexo.

34. elementos 
extra- 
PatrImonIaIs

Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de 
Dezembro de 2007  o total de garantias 
bancárias eram de Euros 169.000. Estas 
garantias estão relacionadas com os processos 
de sinistro.

35. ajustamentos 
de transIção Para 
o novo regIme 
contaBIlístIco 
e resPectIvos 
ImPactos 
Os ajustamentos de transição para o novo 
regime contabilístico, acumulado em 1 de 
Janeiro de 2008, tiveram um impacto negati-
vo de 11.584.345 euros no capital próprio e 
sendo a sua natureza apresentada  no quadro 
seguinte:

Ias capital 
Próprio

capital 
social

reservas 
de reava-
liação por 

ajustamen-
to no justo 

valor

reserva 
de rea-

valiação 
legal

reser-
va por 

Impostos 
diferidos

outras 
reservas

resulta-
dos tran-

sitados

resultado 
do 

exercício

  24.348.751   17.238.349 22.474.418 5.809.406
       
Valorização títulos de Investimento 
(valor de mercado) IAS 39

 -21.846.298    

       
Impacto Fiscal da valorização de 
Títulos de Investimento

IAS 39; 
IAS 12

   5.789.269   

       
Reconhecimento do Activo 
e Perdas actuariais IAS 19

   260.412 174.982 -59.976

       
Adopção pela 1ª vez das Normas 
Internacionais de Relato Financeiro IFRS 1

   -69.009  3.800.396 523.044

  24.348.751 0 -21.846.298 0 5.720.260 17.498.761 26.449.796 6.272.474

36. acontecImen-
tos aPós a data 
do Balanço não 
descrItos em 
Pontos anterIores

No dia 23 de Janeiro de 2009 a Liberty Segu-
ros foi notificada pela administração fiscal do 
reembolso de 169.393 euros relativos a reten-
ções na fonte de rendimentos dos Fundos de   
Investimento mobiliário Luso-Capital do ano 
de 2000, para este litigio existia uma provisão 
constituída pelo mesmo valor. Foi igualmen-
te recebido um reembolso relativo ao Iva de 
salvados, no montante de 25.579 euros e 
26.365 euros referente aos anos de 1998 e 
1999 respectivamente, existia uma provisão 
constituída por este valor.

Adicionalmente o Tribunal Tributário de 
Lisboa, em resposta ao pedido de Aclaração e 
Reforma de custos da Liberty Seguros, man-
teve o decidido e oficiou o serviço de finanças 
para não liquidação dos valores de IRS dos 
Modelos 12 RFI do ano de 2003, de 527.534 
euros incluindo juros a parte anulada, existia 
uma provisão deste montante.

Lisboa, 20 de Março de 2009

O Técnico de Contas
Luís Manuel Matias
  

    

O Administrador
José António de Sousa
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Valores em euros

Anexo 1

Designação Quantidade Montante do 
valor nominal

% do 
valor 

nominal

Preço médio 
de aquisição

Valor total  
de aquisição

Valor de balanço

unitário* Total

1 - FILIAIS, ASSOCIADAS, EMPREENDIMENTOS 
CONJUNTOS E OUTRAS EMPRESAS 
PARTICIPADAS E PARTICIPANTES

1.1 - Títulos nacionais

1.1.1 - Partes de capital em filiais

1.1.2 - Partes de capital em associadas

1.1.3 - Partes de capital em empreendimentos 
conjuntos

1.1.4 - Partes de capital em outras empresas 
participadas e participantes

sub-total

1.1.5 - Títulos de dívida de filiais

1.1.6 - Títulos de dívida de associadas

1.1.7 - Títulos de dívida de empreendimentos 
conjuntos

1.1.8 - Títulos de dívida de outras empresas 
participadas e participantes

sub-total

1.1.9 - Outros títulos em filiais

1.1.10 - Outros títulos em associadas

1.1.11 - Outros títulos em empreendimentos 
conjuntos

1.1.12 - Outros títulos de outras empresas 
participadas e participantes

sub-total

sub-total

1.2 - Títulos estrangeiros

1.2.1 - Partes de capital em filiais

1.2.2 - Partes de capital em associadas

1.2.3 - Partes de capital em empreendimentos 
conjuntos

1.2.4 - Partes de capital em outras empresas 
participadas e participantes

sub-total

1.2.5 - Títulos de dívida de filiais

1.2.6 - Títulos de dívida de associadas

1.2.7 - Títulos de dívida de empreendimentos 
conjuntos

1.2.8 - Títulos de dívida de outras empresas 
participadas e participantes

sub-total

1.2.9 - Outros títulos em filiais

1.2.10 - Outros títulos em associadas

1.2.11 - Outros títulos em empreendimentos 
conjuntos

1.2.12 - Outros títulos de outras empresas 
participadas e participantes

sub-total

sub-total

TOTAL

2 - OUTROS 

2.1 - Títulos nacionais

2.1.1 - Instrumentos de capital e unidades de 
participação

2.1.2.1 - Acções
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AUDATEX 90.00 250.00 22.500,00 250.00 22.500,00

sub-total 90.00 250.00 22.500,00 250.00 22.500,00

2.1.2.2 - Títulos de participação

sub-total

2.1.2.3 - Unidades de participação em fundos 
de investimento

sub-total

2.1.2.4 - Outros

sub-total

sub-total 90.00 250.00 22.500,00 250.00 22.500,00

2.1.2 - Títulos de dívida

2.1.2.1 - De dívida pública

GOV. PORTUG. CONSOLIDADO                  3.037,68 52.52 1.595,39 1.587,56

GOV. PORTUG. CONSOLIDADO                  6.095,31 43.13 2.628,91 2.564,30

GOV. PORTUG. CONSOLIDADO                  1.695,91 33.39 566,26 570,20

GOV. PORTUG. CONSOLIDADO                  5.796,03 59.00 3.419,66 3.467,76

OBRIGAÇÕES DO TESOURO                   2.000.000,00 100.35 2.006.960,00 2.123.433,08

OBRIGAÇÕES DO TES. MÉDIO PRAZO                1.130.000,00 100.02 1.130.233,00 1.166.528,32

OBRIGAÇÕES DO TESOURO                   200.000,00 96.90 193.796,31 203.679,45

OBRIGAÇÕES DO TESOURO                   1.500.000,00 102.03 1.530.469,32 1.644.043,21

OBRIGAÇÕES DO TESOURO                   1.619.282,52 102.11 1.653.485,08 1.748.362,52

OBRIGAÇÕES DO TESOURO                   465.000,00 99.10 460.814,93 501.521,46

OBRIGAÇÕES DO TESOURO                   18.550.000,00 102.02 18.924.862,42 19.998.511,26

OBRIGAÇÕES DO TES. MÉDIO PRAZO                1.800.000,00 98.72 1.776.960,00 1.871.888,24

OBRIGAÇÕES DO TESOURO                   625.000,00 94.79 592.437,50 632.137,15

sub-total 27.905.907,45 28.278.228,78 29.898.294,51

2.1.2.2 - De outros emissores públicos

sub-total

2.1.2.3 - De outros emissores

sub-total

TOTAL 90.00 27.905.907,45 250.00 28.300.728,78 250.00 29.920.794,51

2.2 - Títulos estrangeiros

2.2.1 - Instrumentos de capital e unidades de 
participação

2.2.2.1 - Acções

sub-total

2.2.2.2 - Títulos de participação

sub-total

2.2.2.3 - Unidades de participação em fundos 
de investimento

sub-total

2.2.2.4 - Outros

sub-total

sub-total

2.2.2 - Títulos de dívida

2.2.2.1 - De dívida pública

BELGIUM KINGDOM                         1.500.000,00 104.86 1.572.900,00 1.761.333,12

BELGIUM KINGDOM                         1.875.000,00 103.45 1.939.643,40 1.913.334,14

BELGIUM KINGDOM                         2.125.000,00 97.93 2.081.008,49 2.079.090,45

BELGIUM KINGDOM                         300.000,00 97.80 293.400,00 314.974,75

BELGIUM KINGDOM                         900.000,00 99.75 897.750,00 952.462,21

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO                2.000.000,00 113.30 2.265.935,76 2.584.990,93

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO                1.000.000,00 96.63 966.300,00 1.044.005,25

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO                1.500.000,00 103.81 1.557.150,00 1.712.836,68

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO                2.000.000,00 113.51 2.270.129,06 2.471.981,02

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO                0,00 0.00 0,00 161.835,25

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO                675.000,00 93.92 633.960,00 701.561,17

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO G.     1.500.000,00 101.31 1.519.598,73 1.629.600,46

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                1.450.000,00 119.63 1.734.635,00 1.988.487,09

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                2.500.000,00 101.42 2.535.613,00 2.813.032,37

Valores em euros
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                4.450.000,00 97.11 4.321.305,00 4.792.968,59

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                3.370.000,00 102.18 3.443.599,10 3.745.043,41

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                1.000.000,00 97.79 977.900,00 1.112.568,43

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                410.000,00 95.85 392.985,00 430.960,08

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                4.475.000,00 100.64 4.503.798,75 4.906.468,84

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                2.775.000,00 96.02 2.664.585,00 3.199.740,78

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND                7.775.000,00 99.19 7.711.771,00 8.697.424,78

BUONI POLIENNALI DEL TES                575.000,00 104.11 598.636,30 598.218,18

BUONI POLIENNALI DEL TES                2.000.000,00 97.38 1.947.500,00 2.019.279,06

BUONI POLIENNALI DEL TES                875.000,00 100.43 878.762,50 901.570,11

BUONI POLIENNALI DEL TES G. 3.800.000,00 112.75 4.284.633,44 4.150.441,51

CZECH REPUBLIC                          1.000.000,00 97.29 972.900,00 939.114,26

FRANCE (GOVT OF)                        1.200.000,00 116.14 1.393.680,00 1.547.374,35

FRANCE (GOVT OF)                        50.000,00 99.40 49.700,00 53.996,85

FRANCE (GOVT OF)                        4.000.000,00 121.82 4.872.600,00 5.149.764,33

FRANCE (GOVT OF)                        2.850.000,00 116.66 3.324.710,00 3.586.027,38

FRANCE (GOVT OF)                        1.000.000,00 98.84 988.380,00 1.065.948,75

FRANCE (GOVT OF)                        1.350.000,00 99.60 1.344.598,00 1.423.768,18

FRANCE (GOVT OF)                        925.000,00 89.36 826.598,50 959.516,35

FRANCE (GOVT OF)                        2.800.000,00 96.78 2.709.750,17 2.814.788,87

FRANCE (GOVT OF)                        2.000.000,00 95.04 1.900.798,20 2.060.117,03

FRANCE (GOVT OF)                        1.050.000,00 94.32 990.360,00 1.107.899,27

FRANCE (GOVT OF)                        5.200.000,00 94.03 4.889.575,00 5.508.831,50

FRANCE (GOVT OF)                        1.800.000,00 102.11 1.837.998,00 1.934.989,39

FRENCH TREASURY NOTE                    195.000,00 98.85 192.748,72 203.940,56

FRENCH TREASURY NOTE                    500.000,00 98.37 491.850,00 537.177,33

HELLENIC REPUBLIC                       1.500.000,00 98.82 1.482.300,00 1.444.860,23

INFRASTRUTTURE SPA                      250.000,00 100.32 250.808,97 265.287,75

ITALIAN REPUBLIC GOVERNMENT 2.000.000,00 95.44 1.908.875,46 2.029.014,47

ITALIAN REPUBLIC GOVERNMENT 1.780.000,00 111.08 1.977.303,31 1.980.933,14

NETHERLANDS GOVERNMENT                  4.450.000,00 98.15 4.367.575,70 4.569.102,49

NETHERLANDS GOVERNMENT                  3.140.000,00 100.88 3.167.553,50 3.378.322,29

POLAND GOVERNMENT BOND                  2.750.000,00 96.94 2.665.750,00 2.446.716,08

REPUBLIC OF AUSTRIA                     850.000,00 98.25 835.125,00 861.079,15

REPUBLIC OF AUSTRIA                     1.500.000,00 93.25 1.398.750,00 1.590.738,45

REPUBLIC OF POLAND                      900.000,00 94.05 846.450,00 818.759,56

UNITED MEXICAN STATES                   1.600.000,00 112.09 1.793.412,22 1.713.341,37

UNITED MEXICAN STATES                   8.050.000,00 104.31 8.396.800,98 7.162.561,22

UNITED MEXICAN STATES                   8.925.000,00 96.03 8.570.928,09 7.755.568,26

sub-total 114.445.000,00 116.441.379,35 121.593.747,52

2.2.2.2 - De outros emissores públicos

sub-total

2.2.2.3 - De outros emissores

ABB INTL FINANCE LTD                    1.500.000,00 98.66 1.479.900,00 1.542.523,68

ABN AMRO BANK NV CORPORATE 2.500.000,00 101.03 2.525.868,25 2.574.126,71

AMERICAN GENERAL FINANCE                2.550.000,00 51.27 1.307.385,00 1.597.626,96

AMERICAN HONDA FINANCE                  1.000.000,00 98.33 983.300,00 967.035,86

ARCELOR FINANCE                         1.000.000,00 102.64 1.026.424,33 1.304.035,96

ARCELOR FINANCE                         2.375.000,00 101.75 2.416.660,45 831.175,79

ASFINAG                                 700.000,00 90.17 631.190,00 679.949,29

ASSICURAZIONI GENERALI                  2.300.000,00 103.84 2.388.366,00 2.442.678,36

AUTOBAHN SCHNELL AG                     1.000.000,00 102.65 1.026.500,00 1.050.659,35

AVIVA PLC                               500.000,00 102.33 511.625,00 380.745,82

AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL                1.200.000,00 89.06 1.068.720,00 2.990.088,01

AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL                2.500.000,00 95.13 2.378.271,48 2.395.633,36

AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL                6.200.000,00 88.67 5.497.509,00 4.057.221,54

AYT CEDULAS CAJAS III                   1.200.000,00 106.30 1.275.577,52 1.243.222,51

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG                2.900.000,00 102.93 2.984.975,97 2.749.571,73

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG                300.000,00 100.00 300.000,00 308.628,90

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG                2.000.000,00 84.04 1.680.840,00 1.887.596,54

Valores em euros
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARG                1.000.000,00 90.21 902.100,00 901.247,78

BANCO BRADESCO SA                       4.875.000,00 110.20 5.372.180,48 4.950.995,84

BANCO DE SABADELL SA                    1.400.000,00 92.69 1.297.655,53 1.309.332,39

BANCO ESPANOL DE CREDITO                1.000.000,00 101.52 1.015.230,07 1.033.445,57

BANCO SANTANDER SA                      7.400.000,00 85.00 6.290.000,00 6.926.082,73

BANK OF AMERICA CORP                    800.000,00 97.31 778.480,00 656.245,47

BANK OF AMERICA CORP CORPORATE 2.300.000,00 101.34 2.330.822,57 2.271.916,23

BANK OF SCOTLAND CORPORATE 1.500.000,00 109.42 1.641.319,37 1.661.935,23

BANK OF SCOTLAND PLC                    600.000,00 93.32 559.926,00 592.424,35

BANQUE FED CRED MUTUEL                  4.100.000,00 105.00 4.305.120,11 4.337.435,77

BAYER HYPO- VEREINSBANK                 2.150.000,00 109.30 2.349.917,37 2.372.581,43

BBVA BANCOMER SA                        3.100.000,00 100.00 3.100.000,00 3.182.738,77

BCP FINANCE BANK LTD                    825.000,00 110.59 912.374,45 852.170,75

BES FINANCE LTD                         700.000,00 96.90 678.300,00 758.946,90

BMW FINANCE NV                          500.000,00 97.20 486.000,00 456.776,37

BMW FINANCE NV CORPORATE 3.950.000,00 99.24 3.919.800,28 3.375.136,70

BMW US CAPITAL LLC                      1.500.000,00 87.23 1.308.375,00 1.487.140,04

BRISTOL-MYERS SQUIBB                    500.000,00 100.56 502.808,85 506.104,19

BRISTOL-MYERS SQUIBB                    4.225.000,00 98.86 4.177.043,29 4.275.254,30

BRITISH TELECOM PLC                     2.400.000,00 86.68 2.080.224,00 2.521.604,90

BRITISH TELECOM PLC                     300.000,00 100.14 300.420,00 323.624,11

CAISSE D’AMORT DETTE SOC                2.375.000,00 100.99 2.398.595,27 2.357.840,09

CAISSE D’AMORT DETTE SOC                500.000,00 96.22 481.091,00 493.865,35

CAISSE D’AMORT DETTE SOC                2.000.000,00 99.61 1.992.200,00 1.925.950,34

CAISSE NATL D’AUTOROUTES                1.800.071,00 105.92 1.906.635,20 1.985.356,80

CAJA AHORRO MONTE MADRID                300.000,00 108.31 324.935,85 305.597,12

CAJA AHORRO MONTE MADRID                1.300.000,00 89.82 1.167.660,00 996.873,84

CARREFOUR SA                            1.000.000,00 99.64 996.367,86 1.042.858,72

CIR SPA                                 3.800.000,00 100.62 3.823.517,56 2.270.578,08

CITIGROUP INC                           2.000.000,00 102.45 2.049.041,85 1.974.766,89

CITIGROUP INC                           2.000.000,00 103.23 2.064.660,00 1.918.114,64

CITIGROUP INC                           2.400.000,00 93.42 2.242.080,00 1.990.392,11

CITIGROUP INC CORPORATE 750.000,00 101.24 759.300,00 578.665,54

CORP ANDINA DE FOMENTO                  1.500.000,00 104.07 1.561.059,96 1.477.061,30

CREDIT SUISSE  3.625 1/23/13            1.000.000,00 81.62 816.150,00 853.638,94

CSSE DE REF DE L’HABITAT                800.000,00 107.20 857.578,39 837.150,71

CSSE DE REF DE L’HABITAT                2.500.000,00 94.68 2.366.900,00 2.475.421,33

DAIMLERCHRYSLER INTL FIN CORPORATE 2.850.000,00 104.18 2.969.132,61 3.052.070,46

DAIMLERCHRYSLER NA HLDG                 4.200.000,00 95.99 4.031.708,66 4.487.668,13

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN                2.000.000,00 113.92 2.278.464,94 2.261.729,22

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN CORPORATE 3.325.000,00 133.01 4.422.700,17 4.593.494,23

DEXIA MUNICIPAL AGENCY                  1.500.000,00 98.73 1.480.950,00 1.535.891,24

DIAGEO CAPITAL BV                       750.000,00 99.63 747.225,00 781.192,87

E ON INTERNATIONAL FINANCE              1.500.000,00 103.87 1.558.033,04 1.561.777,40

E. ON INTERNATIONAL FIN CORPORATE 2.000.000,00 112.95 2.258.993,92 2.280.629,57

ELF AQUITAINE                           1.500.000,00 99.48 1.492.264,26 1.560.501,90

ELIA SYSTEM OP SA/NV                    1.000.000,00 107.92 1.079.235,42 1.109.029,45

ELIA SYSTEM OP SA/NV                    6.175.000,00 104.71 6.465.789,56 7.207.844,63

ENEL INVESTMENT HLDG BV                 2.750.000,00 106.18 2.920.074,55 2.737.406,50

ENEL-SOCIETA PER AZIONI                 3.500.000,00 97.51 3.413.012,07 3.562.814,88

ENEL-SOCIETA PER AZIONI                 1.000.000,00 99.58 995.820,00 973.557,75

ENEL-SOCIETA PER AZIONI                 1.000.000,00 99.83 998.340,00 882.994,56

ERSTE BK OEST SPARKASSEN                1.000.000,00 108.38 1.083.801,46 982.314,28

EUROPEAN INVESTMENT BANK                7.688.000,00 100.00 7.688.002,31 8.595.552,47

EUROPEAN INVESTMENT BANK                900.000,00 108.12 973.059,80 945.164,46

EUROPEAN INVESTMENT BANK                3.550.000,00 97.07 3.446.082,50 3.491.587,27

EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500.000,00 94.78 2.369.500,00 2.327.140,21

EUROPEAN INVESTMENT BANK 950.000,00 99.71 947.211,21 946.698,81

EUROPEAN INVESTMENT BANK                700.000,00 99.43 696.022,65 675.218,47

EUROPEAN INVESTMENT BANK                1.750.000,00 27.25 476.800,00 1.649.194,96
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EWE AG                                  500.000,00 104.19 520.953,08 508.064,62

FINMECCANICA FINANCE SA                 6.265.000,00 104.41 6.541.432,04 5.877.185,13

FINMECCANICA SPA                        8.400.000,00 97.30 8.173.498,42 7.000.441,28

FORTUNE BRANDS INC                      2.500.000,00 94.55 2.363.671,75 2.091.553,51

FRANCE TELECOM                          1.000.000,00 99.73 997.300,00 1.048.702,78

FRANCE TELECOM CORPORATE 6.550.000,00 128.70 8.429.737,41 8.443.509,69

GAZ DE FRANCE                           450.000,00 100.51 452.291,30 474.716,20

GE CAPITAL EURO FUNDING                 3.950.000,00 101.31 4.001.583,50 3.299.896,99

GE CAPITAL EURO FUNDING                 1.050.000,00 99.70 1.046.850,00 1.043.688,57

GENERAL ELEC CAP CORP                   4.100.000,00 88.24 3.617.840,00 2.592.289,06

GIE PSA TRESORERIE                      600.000,00 96.27 577.644,00 582.784,92

GIE PSA TRESORERIE                      6.925.000,00 96.64 6.692.641,89 5.642.619,22

GIE SUEZ ALLIANCE                       4.400.000,00 99.22 4.365.757,01 4.590.008,69

GIE SUEZ ALLIANCE                       4.800.000,00 106.73 5.123.019,06 5.190.977,97

GLAXOSMITHKLINE CAP PLC                 2.600.000,00 94.44 2.455.433,74 2.318.134,05

GMAC LLC                                5.000.000,00 49.00 2.450.000,00 2.645.924,66

GOLDMAN SACHS GROUP INC                 4.500.000,00 100.69 4.531.158,00 4.480.407,21

HANNOVER FINANCE SA                     1.500.000,00 100.54 1.508.172,00 1.687.809,23

HBOS PLC                                5.075.000,00 96.00 4.872.047,50 4.505.151,53

HBOS TREASURY SRVCS PLC                 3.150.000,00 99.51 3.134.623,50 3.228.232,48

HBOS TREASURY SRVCS PLC                 1.200.000,00 96.39 1.156.627,09 1.188.472,07

HSBC FINANCE CORP                       500.000,00 98.73 493.659,75 450.688,55

HSBC FINANCE CORPORATION                1.500.000,00 101.96 1.529.325,56 1.534.977,74

HSBC HOLDINGS PLC                       1.700.000,00 104.23 1.771.945,14 1.753.985,36

HSBC HOLDINGS PLC                       1.325.000,00 95.06 1.259.558,87 1.166.534,93

HUTCHISON WHAMPOA 05                    1.000.000,00 90.50 905.000,00 868.378,17

HUTCHISON WHAMPOA FIN                   5.900.000,00 102.05 6.020.961,98 5.627.715,99

IBERDOLA CORPORATE 1.985.000,00 101.64 2.017.547,47 1.987.035,29

IBERDROLA FINANZAS SAU                  1.000.000,00 95.71 957.116,48 911.239,72

IBERDROLA INTL BV                       3.500.000,00 99.86 3.495.120,49 3.610.293,25

IBM CORP                                875.000,00 98.45 861.413,75 891.933,30

ING BANK NV                             475.000,00 101.57 482.471,98 462.100,73

INTERNATIONAL ENDESA BV                 2.000.000,00 106.29 2.125.794,10 2.105.269,89

JP MORGAN CHASE & CO                    1.500.000,00 91.00 1.365.000,00 1.420.712,84

JPMORGAN CHASE & CO                     1.000.000,00 101.63 1.016.313,03 993.732,68

KFW                                     950.000,00 102.54 974.132,05 989.935,40

KFW                                     2.550.000,00 92.25 2.352.433,46 2.456.384,81

KFW                                     3.500.000,00 97.72 3.420.312,50 3.657.457,58

KFW                                     1.100.000,00 101.63 1.117.930,00 1.214.826,14

KFW 850.000,00 100.67 855.695,00 901.030,94

KONINKLIJKE KPN NV                      500.000,00 99.15 495.765,00 527.611,83

LAFARGE                                 4.000.000,00 82.41 3.296.300,00 2.353.398,81

LAFARGE SA                              1.600.000,00 83.14 1.330.208,00 1.190.817,54

LINDE FINANCE BV                        1.800.000,00 96.63 1.739.296,00 1.847.873,12

MBNA CREDIT CARD MNT                    700.000,00 103.97 727.800,95 678.299,01

MERRILL LYNCH & CO                      2.450.000,00 80.84 1.980.607,23 2.450.240,70

MERRILL LYNCH & CO                      1.000.000,00 99.52 995.230,00 1.115.928,73

MIZUHO FINANCE (CAYMAN)                 650.000,00 98.86 642.590,00 651.927,74

MONTE DEI PASCHI DI SIEN                750.000,00 100.67 755.055,00 738.156,41

MORGAN STANLEY                          4.800.000,00 94.41 4.531.776,00 4.194.160,50

MORGAN STANLEY CORPORATE 2.500.000,00 103.05 2.576.292,93 2.513.062,50

MUNICH RE FINANCE BV 2.200.000,00 112.99 2.485.796,84 2.080.987,94

NATIONAL GRID PLC 6.280.000,00 101.28 6.360.510,47 5.756.447,38

NATIONAL GRID PLC 2.050.000,00 96.35 1.975.275,99 1.761.261,85

NEW YORK LIFE GLOBAL FDG                2.000.000,00 96.81 1.936.180,00 2.202.593,89

NUON FINANCE BV                         1.750.000,00 99.48 1.740.876,95 1.674.661,30

OEBB-INFRASTRUKTUR BAU                  1.000.000,00 91.09 910.850,00 950.511,50

PEMEX PROJ FDG MASTER TR                1.700.000,00 103.64 1.761.946,73 1.882.423,70

PEMEX PROJ FDG MASTER TR 4.660.000,00 104.50 4.869.833,80 5.677.638,20

PEMEX PROJ FDG MASTER TR CORPORATE 4.600.000,00 104.99 4.829.544,20 5.337.902,54
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PPR SA 2.000.000,00 106.43 2.128.595,86 1.959.749,60

PROCTER & GAMBLE CO 7.325.000,00 95.18 6.972.086,29 6.525.887,51

RABOBANK NEDERLAND 3.870.000,00 93.15 3.604.967,00 3.801.327,92

RED ELECTRA FINANCE CORPORATE 10.100.000,00 99.74 10.073.475,82 10.159.231,29

RENAULT S.A. 1.280.000,00 101.24 1.295.921,48 1.246.640,20

REPSOL INTL FINANCE 5.500.000,00 99.87 5.492.850,50 5.002.990,65

REPSOL INTL FINANCE 1.000.000,00 100.43 1.004.254,13 852.471,35

RESEAU FERRE DE FRANCE 2.000.000,00 109.71 2.194.113,39 2.186.510,33

RESEAU FERRE DE FRANCE 1.500.000,00 99.66 1.494.900,00 1.554.435,42

ROYAL B.OF SCOTLAND PLC AGENCY 2.700.000,00 101.19 2.732.207,72 2.723.144,84

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC CORPORATE 2.000.000,00 84.66 1.693.132,66 2.065.719,65

RWE FINANCE BV CORPORATE 3.570.000,00 103.47 3.693.872,62 3.748.891,55

RWE FINANCE BV CORPORATE 2.530.000,00 103.84 2.627.098,85 2.719.301,81

SANPAOLO IMI 800.000,00 98.21 785.680,00 781.971,51

SANPAOLO IMI 1.350.000,00 82.32 1.111.279,50 1.160.410,21

SANTANDER ISSUANCES 800.000,00 98.48 787.840,00 697.548,63

SCHERING-PLOUGH 700.000,00 99.84 698.845,00 661.474,06

SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.850.000,00 105.29 1.947.777,90 1.963.986,08

SNS BANK NEDERLAND 1.050.000,00 103.50 1.086.760,30 953.154,19

SOCIETE GENERALE 350.000,00 111.33 389.655,00 372.582,70

SUMITOMO MITSUI BANKING 650.000,00 98.51 640.289,00 642.610,12

SYNGENTA FINANCE NV 3.000.000,00 92.14 2.764.065,00 2.940.064,14

TELECOM ITALIA SPA CORPORATE 3.900.000,00 95.46 3.722.762,00 3.388.725,10

TELEFONICA EMISIONES SAU 2.500.000,00 92.75 2.318.825,42 2.542.295,26

TELEFONICA EMISIONES SAU 1.500.000,00 100.00 1.500.000,00 1.568.526,02

TELEFONICA EMISIONES SAU 1.000.000,00 100.00 1.000.000,00 1.071.151,43

TELEFONICA EUROPE BV 2.000.000,00 101.85 2.037.018,46 2.132.462,71

TELEFONICA EUROPE BV CORPORATE 8.150.000,00 106.83 8.706.888,42 8.925.573,81

TERNA SPA 3.450.000,00 103.40 3.567.143,03 3.447.921,03

THYSSENKRUPP AG 10.275.000,00 100.57 10.333.560,02 8.605.785,99

THYSSENKRUPP FIN NEDER 1.550.000,00 105.40 1.633.700,00 1.660.410,96

TPSA EUROFINANCE FRANCE 625.000,00 100.49 628.043,75 645.642,64

UNICREDITO ITALIANO SPA 2.800.000,00 100.88 2.824.677,19 2.611.239,96

UNITED UTILITY WATER PLC 4.25 1/24/20   6.025.000,00 92.20 5.555.053,36 5.672.934,07

VEOLIA ENVIRONNEMENT 700.000,00 99.78 698.491,43 725.450,63

VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.750.000,00 100.11 2.752.927,99 2.864.759,99

VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.300.000,00 107.74 6.787.921,16 6.879.966,88

VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.900.000,00 94.63 1.797.878,75 1.736.442,64

VEOLIA ENVIRONNEMENT 825.000,00 110.26 909.670,06 900.844,68

VODAFONE GROUP PLC CORPORATE 2.900.000,00 99.58 2.887.948,73 2.833.873,65

VOLKSWAGEN FIN SERV AG 450.000,00 99.62 448.290,00 466.541,50

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.000.000,00 108.71 3.261.332,10 2.869.924,99

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2.500.000,00 99.88 2.496.886,58 2.439.380,29

VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.000.000,00 90.16 901.570,00 966.661,22

WESTFAELISCHE HYPOBANK 2.500.000,00 100.00 2.500.000,00 2.938.996,63

WOLTERS KLUWER NV 3.500.000,00 106.50 3.727.511,27 3.802.983,60

XSTRATA FINANCE CANADA 2.100.000,00 96.28 2.021.910,00 1.068.002,23

ZURICH FINANCE (USA) INC 5.350.000,00 100.38 5.370.442,80 5.315.681,60

ZURICH FINANCE (USA) INC 175.000,00 100.65 176.129,29 159.206,45

sub-total 447.328.071,00 442.153.206,21 435.433.463,81

sub-total 561.773.071,00 558.594.585,56 557.027.211,33

2.3 - Derivados de negociação

sub-total

2.4 - Derivados de cobertura

sub-total

ToTAl

3 - ToTAl GeRAl 90.00 589.678.978,45 586.895.314,34 586.948.005,84

Valores em euros
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Anexo 2
DeSenVolVIMenTo DA PRoVISÃo PARA SInISTRoS RelATIVA A SInISTRoS oCoRRIDoS eM exeRCÍCIoS AnTeRIoReS
e DoS SeUS ReAJUSTAMenToS (CoRReCÇÕeS)

Valores em euros
RAMOS/GRUPOS DE RAMOS Provisão para sinistros

em 31/12/N-1
(1)

Custos com sinistros *
montantes pagos no 

exercício
(2)

Provisão para  
sinistros *

em 31/12/N
(3)

Reajustamentos
(3)+(2)-(1)

VIDA 6.480.741 -834.936 3.514.390 -3.801.287

nÃo VIDA
  ACIDENTES E DOENÇA 90.051.011 11.157.941 79.288.964 395.894
  INCÊNDIO E OUTROS DANOS 6.040.157 3.735.180 2.977.717 672.740
  AUTOMÓVEL
     RESPONSABILIDADE CIVIL 108.115.054 26.105.705 77.238.544 -4.770.805
     OUTRAS COBERTURAS 4.841.498 4.981.584 854.971 995.057
  MARÍTIMO  AÉREO E TRANSPORTES 3.675.975 748.063 2.919.645 -8.267
  RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 3.140.151 391.891 2.757.751 9.491
  CRÉDITO E CAUÇÃO 109.991 2.718 111.071 3.798
  PROTECÇÃO JURÍDICA 295.555 84.298 173.403 -37.854
  ASSISTÊNCIA 308 12.283 89 12.064
  DIVERSOS 0
TOTAL 216.269.700 47.219.663 166.322.155 -2.727.882
ToTAl GeRAl 222.750.441 46.384.727 169.836.545 -6.529.169

Anexo 3
DeSCRIMInAÇÃo DoS CUSToS CoM SInISTRoS

Valores em euros
RAMOS/GRUPOS DE RAMOS Montantes pagos -

- prestações
(1)

Montantes pagos - custos de
gestão de sinistros imputados

(2)

Variação da
provisão para sinistros

(3)

Custos com sinistros
(4)=(1)+(2)+(3)

 SEGURO DIRECTO

    ACIDENTES E DOENÇA 19.029.426 956.313 742.243 20.727.982
    INCÊNDIO E OUTROS DANOS 10.233.014 318.519 -408.624 10.142.909
    AUTOMÓVEL
        RESPONSABILIDADE CIVIL 43.576.791 3.017.584 1.766.099 48.360.474
        OUTRAS COBERTURAS 20.799.644 1.121.943 1.061.513 22.983.100
    MARÍTIMO  AÉREO E TRANSPORTES 1.151.255 31.167 -198.330 984.092
    RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 568.832 3.459 377.715 950.006
    CRÉDITO E CAUÇÃO 103.257 89 4.214 107.560
    PROTECÇÃO JURÍDICA 98.712 44 241.360 340.116
    ASSISTÊNCIA 465.579 0 55.007 520.586
    DIVERSOS 0
TOTAL 96.026.510 5 449 118 3.641.197 105.116.825
 RESSEGURO ACEITE -1.072 -2.669 -3 741
ToTAl GeRAl 96.025.438 5 449 118 3.638.528 105.113.084



ANEXO 4
DESCRIMINAÇÃO DE ALGUNS VALORES POR RAMOS

Valores em euros
RAMOS/GRUPOS DE RAMOS PRéMiOS bRUtOS

EMitiDOS
PRéMiOS bRUtOS 

ADqUiRiDOS
CUStOS COM 

SiniStROS
bRUtOS*

CUStOS E GAStOS 
DE ExPlORAçãO 

bRUtOS*

SAlDO DE 
RESSEGURO

 SEGURO DiRECtO

    ACiDEntES E DOEnçA 31.413.818 31.320.750 20.727.982 11.925.059 623.093
     inCÊnDiO E OUtROS DAnOS 17.866.386 18.189.036 10.142.909 6.016.671 1.471.418
    AUtOMÓVEl
        RESPOnSAbiliDADE CiVil 66.280.045 67.288.653 48.360.474 23.310.961 580.596
      OUtRAS CObERtURAS 33.154.420 32.285.050 22.983.102 9.331.286 128.192
     MARÍtiMO  AéREO E tRAnSPORtES 2.251.370 2.178.061 984.092 471.961 113.548
     RESPOnSAbiliDADE CiVil GERAl 2.407.460 2.335.593 950.006 697.244 146.801
    CRéDitO E CAUçãO 100.661 100.288 107.560 13.432 0
    PROtECçãO JURÍDiCA 885.936 849.646 340.116 126.215 1.400
    ASSiStÊnCiA 8.134.924 7.773.388 520.586 1.892.907 5.102.271
    DiVERSOS 4.352 4.781 0 641 314
tOtAl 162.499.372 162.325.246 105.116.827 53.786.377 8.167.633
RESSEGURO ACEitE 1.520.486 1.520.486 -3.741 160 0
TOTAL GERAL 164.019.858 163.845.732 105.113.086 53.786.537 8.167 633
nOtAS: * Sem dedução da parte dos resseguradores
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Liberty Seguros, S.A.

Avenida Fontes Pereira de Melo, 6 - 11°
1069-001 Lisboa 

Redacção e administração
Liberty Seguros, S.A. – Direcção de Marketing 

CenTRo De ConTACTo
lIBeRTY SeGURoS

Geral

808 243 000
+351 21 312 43 00 (no EstrangEiro)

av. FontEs PErEira dE MElo, 6 - 11º
1069-001 lisboa

Fax gEral: 21 355 33 00
producao@libertyseguros.pt
Fax Sinistros: 21 355 33 52
sinistros@libertyseguros.pt

Serviço de aSSiStência

clínica liberty SeguroS

800 505 112
+351 21 312 43 33 (no EstrangEiro)

ASSiStência auto

800 505 CAR (227)
+351 21 312 43 30 (no EstrangEiro)

ASSiStência lar e comércio

808 505 LAR (527)
+351 21 312 43 31 (no EstrangEiro)

Protecção Jurídica

808 505 111
+351 21 312 43 32 (no EstrangEiro)

outroS ramoS de aSSiStência 
808 505 LIB (542)
+351 21 312 43 35 (no EstrangEiro)

Centro liberty Auto lisboa
Rua Prof. Henrique Barros, 2 c/v
2685-338 Prior Velho
Tel.: 808 505 252 
Fax: 21 942 20 32
cla@libertyseguros.pt
  
Centro liberty Auto Porto
Rua Direita de Pereiró, 2010
4100-214 Porto
Tel.: 808 505 252
Fax: 22 011 02 39
cla_porto@libertyseguros.pt
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