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O Sector de Seguros antes a depois das nacionalizações 

 

1. Antes da nacionalização 

  

A expansão da economia capitalista no nosso País conduziu, como se sabe, à fusão do capital industrial com 

o capital bancário e à consequente formação de grandes grupos monopolistas. 

A atividade seguradora não fugiu à esfera de influência do capital financeiro e ao seu domínio. Como exemplo, 

destaca-se as seguradoras pertencentes a alguns grandes grupos económicos então existentes: 

 Império, Sagres e Universal (Grupo CUF)  

 Tranquilidade (Grupo Espírito Santo)  

 Mundial, Confiança e Continental (Grupo Champalimaud)  

 Aliança Madeirense, Soberana e Mutualidade (Grupo Pinto de Magalhães)  

 Bonança e Comércio e Indústria (Grupo Jorge de Brito)  

 A Seguradora Industrial e Previsão (Banco Fonsecas & Burnay)  

 Fidelidade (Banco Nacional Ultramarino)  

 Ourique (Banco Português do Atlântico)  

 Atlas (Grupo Borges)  

A tendência era prosseguir em ritmo acelerado a concentração e, através de fusões e absorções, desenhava-

se já a concorrência entre os vários grupos para chegarem em primeiro lugar ao total controlo da economia 

do setor. 

Prova-o o facto de em 1973, apenas cinco Companhias (Império, Tranquilidade, Mundial, Confiança e 

Comércio e Indústria) num total de sessenta, deterem cerca de 45% do mercado global e 50% do mercado 

abrangido por empresas nacionais. 

O capital arrecadado pelas Companhias de Seguros era, sobretudo, canalizado para negócios especulativos, 

como os jogos da Bolsa, a compra e a venda de imóveis, os empréstimos, etc., que faziam enriquecer os 

grandes acionistas parasitários, jamais sendo aplicado em investimentos produtivos para beneficiar os 

trabalhadores, os pequenos e médios agricultores, comerciantes e industriais. 

A indústria seguradora, a par da indústria bancária, e, em certas operações financeiras, sobrepondo-se a 

esta, foi, até à nacionalização, em março de 1975, um vasto campo de especulação económica, 

desempenhando um importante papel na estratégia de acumulação do grande capital monopolista. 
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Com a liquidação do regime fascista, em 25 de Abril de 1974, impunha-se a liquidação dos monopólios, 

impedindo que estes se consolidassem e sobrevivessem à custa da feroz repressão e exploração das classes 

trabalhadoras. O contrário, nas condições objetivas existentes em Portugal, implicaria a manutenção do 

aparelho de estado fascista.  

Foi tendo em conta esta realidade que o Relatório Sindical de Janeiro de 1975, face ao Plano Económico de 

Emergência, denunciou a situação caótica existente na indústria de Seguros apontando medidas concretas a 

tomar e reclamando a “intervenção imediata do Estado na Indústria Seguradora e a atribuição aos 

trabalhadores de verdadeiros direitos de fiscalização e controlo”. Em 1975, os trabalhadores de seguros do 

Sul e do Norte reivindicam a nacionalização das Companhias de Seguros. 

 

2. A nacionalização das Seguradoras Nacionais 

 

Em consequência, o Conselho da Revolução decidiu, em 15 de Março de 1975, proceder à “Nacionalização 

das Seguradoras Nacionais.“  

Os motivos desta decisão, em relação aos Seguros, estão expressos no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

135/A/75: 

 “… o elevado volume de poupança privada retido pelas sociedades de seguros que vinha sendo 

aplicado não em benefício das classes trabalhadoras, mas com fins especulativos e em manifesto 

proveito dos grandes grupos económicos“; 

 

 “… a capacidade demonstrada pelos trabalhadores de Seguros na apreciação e denúncia de situações 

irregulares no domínio da gestão“; 

 

 “… a necessidade de salvaguardar os interesses legítimos dos segurados“. 

Esta decisão foi acompanhada com a constituição de cinco grupos, integrando as empresas nacionalizadas, 

com vista a uma melhor rentabilização de recursos e criação de condições para a imprescindível 

reestruturação da atividade seguradora. 

A constituição de órgãos administrativos para assegurar o funcionamento normal das seguradoras foi feita 

imediatamente, após a nacionalização, e coube aos Sindicatos, no prazo de um ou dois dias, depois de 

ouvidos os Delegados Sindicais, indicar ao Governo os nomes dos trabalhadores de seguros que fariam parte  
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das Comissões Administrativas Provisórias que iriam gerir cada Grupo. Aqueles foram designados em 

Plenários dos Trabalhadores, em cada Empresa, por voto secreto.  

Foi desta forma que, pela primeira vez, trabalhadores que não detinham qualquer poder sobre os meios de 

produção, ascenderam, por indicação dos seus companheiros de trabalho, a postos de decisão a nível de 

gestão. 

Em 7 de Abril de 1975 é constituída a CCRIS – Comissão de Coordenação e Reestruturação da Indústria 

Seguradora -, por despacho do Secretário de Estado do Tesouro.  

Em 21 de Junho de 1975, pelo DL 306/75, o Grémio dos Seguradores foi extinto, criando-se, em sua 

substituição, o Secretariado Geral de Seguros, com vista ao apoio técnico das Seguradoras. 

A CCRIS, formada por técnicos de seguros de reconhecida capacidade, tinha como principal tarefa coordenar 

a atividade seguradora e iniciar a reestruturação desta, de forma a desmantelar a sua estrutura capitalista e 

a coloca-la ao serviço de uma economia que correspondesse aos interesses globais do povo português. 

A CCRIS levou a efeito Plenários de Comissões Administrativa, alargados às Comissões de delegados sindicais 

de empresa e às Direções Sindicais, onde eram tratados os problemas fundamentais da Indústria, criando, 

paralelamente, no seu âmbito, Grupos de Trabalho, com vista à modificação das bases técnicas dos vários 

ramos de seguros e da própria organização das Seguradoras, sempre na perspetiva de se impedir a 

recuperação capitalista do setor. Estes Grupos de Trabalho, apesar da sua curta existência, produziram 

estudos de interesse indiscutível. 

Um dos primeiros atos da CCRIS foi a exigência dos balanços consolidados das várias Seguradoras para se 

assegurar da sua verdadeira situação económica e financeira, balanços que seriam a pedra angular da 

avaliação patrimonial das seguradoras nacionalizadas e, consequentemente, do valor a pagar por ação em 

todos os casos em que esse valor fosse positivo. De notar que a única Seguradora que não apresentou esse 

Balanço foi a Império, não o tendo feito até ao fim do mandato da CCRIS, argumentando pela dificuldade de 

obtenção de dados… 

 

3. O início da recuperação capitalista, em Seguros 

 

Todo este processo foi fortemente condicionado pela evolução da situação político-militar. As forças 

interessadas em recuperar a economia portuguesa para o quadro de uma democracia burguesa, com o apoio 

dos sectores mais conservadores e reacionários, desencadearam uma ofensiva com vista a desacreditar e a 

recuperar as grandes conquistas da Revolução, nas quais se contavam as nacionalizações.  
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Os alvos preferidos, em Seguros, foram as Direções Sindicais e a CCRIS. Tratava-se de cavar a divisão entre 

os trabalhadores, para serem atingidos fins políticos bem determinados. Tudo servia para desmobilizar os  

trabalhadores da luta pela consolidação das nacionalizações. Num momento em que se desferia um golpe 

de morte no capital monopolista, retirando-lhe os principais meios de ação e se exigia a transformação radical 

da economia, algumas forças políticas confundiam os trabalhadores, olvidando, deliberadamente, as 

características revolucionárias do processo português. 

A vida sindical partidarizou-se fortemente, neste período, por interferências estranhas à atividade.  

É nessa altura, em que é latente a crise político-militar, que o IV Governo Provisório submete à discussão 

dos trabalhadores de Seguros o projeto de Decreto-Lei sobre os Conselhos de Gestão das Seguradoras. Os 

trabalhadores de seguros, honestamente interessados em salvaguardar a nacionalização da indústria, 

participaram na discussão, procurando melhorar o seu conteúdo.  

Foi aqui que trabalhadores afetos ao PS decidiram interferir, protelando a discussão do documento e, após 

levarem a efeito o “Encontro de Trabalhadores Socialistas de Seguros“ apresentando em alternativa um 

projeto de Decreto-Lei cujas principais linhas de força apontavam para princípios autogestionários, 

designando as Companhias de Seguros, por “unidades autónomas“. Introduzido nas estruturas sindicais, 

aquele documento esteve na base da divisão da classe, com grandes e acesas polémicas entre os 

trabalhadores e grande prejuízo para o desenvolvimento do processo de reestruturação do setor, evitando, 

desse modo, o desmantelamento das estruturas capitalistas que ainda regiam a indústria seguradora.  

Em Novembro de 1975, a CCRIS é extinta, formalmente, mantendo-se, no entanto, em funções até à tomada 

de posse dos Conselhos de Gestão, em Junho de 1976, outro tanto acontecendo com as Comissões 

Administrativas. O Ministério das Finanças de então tudo fez para evitar que os trabalhadores tivessem 

qualquer participação nas resoluções deste tipo de problemas. 

Contudo, mercê do importante trabalho desenvolvido pela CCRIS e da luta continuada de grande número de 

trabalhadores de seguros, em defesa das nacionalizações, estes Conselhos de Gestão, nomeados para o 

triénio de 1976/1979, foram ainda indicados pelos trabalhadores, a partir de votação secreta, feita em 

Plenários nas Empresas, tal como acontecera na indicação das Comissões Administrativas.  

Sem condições para colocar em causa essa indicação, o Ministério das Finanças, através do seu Secretário 

de Estado do Tesouro, introduziu, por sua iniciativa, particularmente nas seguradoras onde havia maior 

intervenção dos trabalhadores, elementos da sua confiança nos Conselhos de Gestão designados, como 

aconteceu na Mutual, Companhia de Seguros, onde os trabalhadores defendiam de forma muito clara e firme 

a nacionalização dos seguros e as medidas saneadoras que a CCRIS havia tomado durante a sua existência 

de cerca de nove meses. 
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No seu curto período de existência a CCRIS desenvolveu um trabalho intenso com vista a reestruturação do 

setor e dimensionamento do mesmo: 

 Produziu a regulamentação legal da mediação de seguros, pondo termo à anarquia existente, quer 

quanto ao exercício da função, quer quanto ao aspeto remuneratório (Comissões); gerou ações 

disciplinadoras da concorrência; procedeu à atualização das pensões de Acidentes de Trabalho; 

  

 Estudou e implantou o Ramo Automóvel obrigatório; apresentou um modelo organizativo para a 

atividade seguradora no qual previa a transferência do Ramo Acidentes de Trabalho para uma 

empresa pública, exclusivamente destinada a gerir o Seguro Social de Acidentes de Trabalho em 

moldes muito diferentes da gestão capitalista herdada, tornando dessa forma impossível a absorção 

pela atividade seguradora dos lucros emergentes e a distribuição de outros proventos ilegítimos que 

vinham servindo para pagar compadrios políticos, em detrimento do investimento na melhoria da 

qualidade do serviço, e muitas outras alterações que tinham em vista à consolidação da 

nacionalização dos seguros, de modo a colocar o setor verdadeiramente ao serviço do povo.  

De notar que cerca de 80% do ramo de Acidentes de Trabalho (sempre apetecível na gestão privada) estava 

concentrado nas seguradoras nacionalizadas sendo que aquelas, juntas às mistas com parte do capital 

nacionalizado, perfaziam quase 100%, enquanto nas estrangeiras o AT era residual.  

Extinta a CCRIS, foi criada a CIINS - Comissão Instaladora do Instituto Nacional de Seguros, órgão 

responsável pela coordenação da Indústria, contendo entre os seus membros muitos elementos 

comprometidos com o capital monopolista, que funcionou em paralelo com a Inspeção Geral de Seguros e, 

tal como esta, foi extinta em 1982, data em que foi instalado o Instituto de Seguros de Portugal, Instituto 

Público ao qual foram atribuídas as funções de coordenação e fiscalização da actividade de seguros, 

resseguros e mediação. 

O triénio 1976/1979 teve a função não explicita de “arrumar a casa”, preparando o sector para as fusões 

que se avizinhavam. Em fins de 1979, foi decretada a fusão dos grupos de seguradoras nacionalizadas, 

formalmente constituídos, e nomeados os titulares dos respetivos Conselhos de Gestão, nomeação 

determinada pela proximidade ao poder político, a quem coube preparar a reprivatização, consolidando as 

medidas que, a partir de 1976, vinham sendo delineadas com esse objetivo. 

Aumentaram-se os capitais próprios das sociedades de seguros nacionalizadas e mistas, pagando-se nalguns 

casos avantajadas remunerações ao capital acionista, ao mesmo tempo que se financiava uma gestão de 

franca recuperação capitalista, o que não podia ser feito sem os lucros do seguro social de Acidentes de 

Trabalho, com a incorporação de reservas no aumento do capital social das seguradoras. 
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Os Balanços corrigidos das contas de 1974 das seguradoras nacionalizadas, foram deliberadamente 

esquecidos, tal como foi silenciada a questão das chamadas indemnizações aos acionistas, com o objetivo 

de tornar impossível a rigorosa determinação dos valores nacionalizados, quer por razões de dinheiro, quer 

para esconder os resultados da caótica gestão privada das seguradoras nacionalizadas em 15 de Março de 

1975.  

E assim se foram afastando os momentos da nacionalização e o do cálculo e pagamento das indemnizações 

e se criaram as condições à avaliação patrimonial das seguradoras nacionalizadas que permitiram o 

pagamento de indemnizações muito superiores ao valor justo, face à situação concreta das respetivas 

empresas. 


