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O ministério das Finanças deu luz verde, no final de 2014, à criação de quatro seguradoras: 

a Aliança, Banners, Bonws e a BIC Seguros. 

Cinco novas seguradoras deverão juntar se, neste novo ano económico, às 19 já existentes no 

mercado nacional perfazendo um total de 24, revela Manuel Moreira, administrador da Agência 

de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), em entrevista ao Semanário Económico. Sem 

avançar nomes dos novos operadores, Manuel Moreira explica que a ARSEG está a analisar 

vários processos, de modo a que "durante o primeiro trimestre, possa ter 24 seguradoras a operar 

no mercado". Outra novidade no sector dos Seguros prevista para este ano, e a implementação 

do seguro petrolífero, agrícola e de importação de mercadorias, adianta aquele administrador. 

 

Para a concretização destes desafios - esclarece Manuel Moreira foram criadas comissões 

multilaterais de trabalho, compostas por várias instituições públicas e privadas. Destas 

comissões, fazem pane a ARSEG, os Ministérios das Finanças, da Agricultura e dos Petróleos e 

empresas públicas como a Sonangol, a Direcção Nacional das Alfândegas e algumas 

seguradoras. Considerando o risco que pode advir de investimentos na indústria petrolífera, 

Manuel Moreira considera fundamental que, na implementação do seguro petrolífero, seja 

considerada a política de resseguro, em que uma seguradora repassa parte do contrato para 

outra, a fim de melhor assegurar os riscos. "Os seguros destinados a actividades de produção e 

de exploração de petróleo movimentam volumes substanciais de capital e, normalmente, esse 

tipo de seguro é feito pela via do resseguro", esclarece. 

 

ARSEG vai implementar " prove dor do assegurado"  

O presidente do Conselho de Administração da ARSEG, Aguinal do Jaime, revela que está 

prevista para este ano de 2015 a entrada em funcionamento da figura do provedor do 

assegurado. "O provedor do assegurado, é uma pessoa que é independente das empresas de 
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Seguros, que recebe as reclamações de todos assegurados, dá respostas e as encaminha para 

as devidas Instâncias de direito", explica.  

Segundo Aguinaldo Jaime, as reclamações devem ter uma solução rápida assegurando uma 

indemnização atempada em caso de sinistros. Com esta figura, pretende-se criar maior rigor na 

fiscalização das seguradoras, para a resolução célere dos sinistros. O provedor é um instrumento 

que vai estar à disposição dos clientes de seguros insatisfeitos com o serviço prestado pelo 

Segurador. Entretanto, o ministério das Finanças deu luz verde, no final do ano passado, à 

criação de quatro novas seguradoras: a Aliança, Banners, Bonws e a BIC seguros. As duas 

últimas somam um capital inicial avaliado cm mais de dois mil milhões de kwanzas. 

 

"Os seguros destinados a actividades de produção e de exploração de petróleo movimentam 

volumes substanciais de capital e, normalmente, esse tipo de seguro é feito pela via do 

resseguro", esclarece. ARSEG vai implementar " provedor do assegurado". O presidente do 

Conselho de Administração da ARSEG, Aguinaldo Jaime, revela que está prevista para este ano 

de 2015 a entrada cm funcionamento da figura do provedor do assegurado. "O provedor do 

assegurado, é uma pessoa que é independente das empresas de Seguros, que recebe as 

reclamações de todos assegurados, dá respostas e as encaminha para as devidas Instâncias de 

direito", explica. 

Segundo Aguinaldo Jaime, as reclamações devem ter uma solução rápida assegurando uma 

indemnização atempada em caso de sinistros. Com esta figura, pretende-se criar maior rigor na 

fiscalização das seguradoras, para a resolução célere dos sinistros. O provedor é um instrumento 

que vai estar à disposição dos clientes de seguros insatisfeitos com o serviço prestado pelo 

Segurador. 

 

 

Sector cresce 16% ao ano 

O sector segurador nacional tem crescido, nos últimos cinco anos, a uma média de 16% ao ano, 

número bastante significativo para o país, segundo o presidente do Conselho de Administração 

da ENSA Seguros, Manuel Gonçalves. Espera-se que a entrada de novos produtos como os já 

referidos (seguro de importação, petrolífero e agrícola) venham dinamizar ainda mais o 

crescimento do sector em 2015. Sobre o seguro agrícola, Manuel Gonçalves afirma que, no 

contexto de implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013/2017, é necessária a 

produção de legislação específica para este produto. 



 
 
 

"O país tem um plano de desenvolvimento económico e social até 2017, e uma das linhas 

fundamentais deste plano de desenvolvimento é a diversificação da economia, em que a 

agricultura, a pecuária e as florestas ocupam um espaço incontornável. Assim sendo, o seguro 

agrícola não pode ser marginalizado", defende, acrescentando que uma das preocupações do 

Governo e da associação das empresas seguradoras é a criação deste seguro em Angola. 

Salienta que noutras realidades, o Estado subvenciona o preço do prémio do seguro agrícola, 

porque se trata de uma actividade sujeita a riscos e calamidades naturais. 

 

Desenvolvimento do sector 

A actividade de seguros surgiu em Angola em 1922, com a instalação de uma final da Companhia 

de Seguros Ultramarina. No período colonial o Mercado de seguros angolanos era explorado por 

um conjunto de 26 seguradoras. 20 das quais com mais de 50°/o de capital português e outras 

15 Agências Gerais de companhias sedeadas em Portugal. Em 2010 entrou em vigor do Seguro 

Automóvel de Responsabilidade Civil Obrigatória. Foi criada a Agência de Regulação e 

Supervisão de Seguros (ARSEG). 

Em 2012 foi criada a ASAN, Associação das Seguradoras Angolanas, que visa entre outros 

objectivos defender os interesses das instituições de seguros no país. Em 2013, a ENSA previa 

que o valor dos prémios da actividade seguradora em Angola deverá triplicar até 2017. A ENSA 

é o líder do mercado segurador em Angola com uma quota superior a 40%., operam ainda no 

mercado segurador em Angola empresas como a Universal Seguros, Global Seguros, Confiança, 

Nossa Seguros, GA seguros, Garantia, BIC seguros, Bonws e Mundial Seguros. 

 

RETROSPECTIVA 

O que mudou em 2014 no sector de seguros 

O Semanário Económico seleccionou os principais acontecimentos que marcaram o mercado 

segurador angolano durante o ano económico de 2014, período em que se estima um 

crescimento a volta dos 16 por cento 

Em 2014, o sector dos Seguros em Angola esteve em alta, ao registar vários acontecimentos 

ímpares na sua história: a entrada de novos "players" no mercado, a dinamização da Agência de 

Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e a entrada em vigor do Seguro Automóvel de 

Responsabilidade Civil. Houve igualmente mais seguradoras a lançar o Seguro de Saúde e foram 

anunciados novos produtos de seguros que deverão entrar em vigor a partir deste ano. É o 



 
 
exemplo do muito debatido seguro agrícola, do seguro de importação de mercadorias e do 

petrolífero. 

 

O sector dos Seguros é um dos que mais cresce. Embora a sua taxa de penetração seja de 1%, 

este sector já contribui com 0,5% para o Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados oficiais. 

Esta percentagem representa cerca de 900 milhões de dólares americanos em prémios 

acumulados nos dois últimos anos. Nesta senda seleccionámos alguns dos principais 

acontecimentos que marcaram o mercado dos Seguro durante 2014. 

 

Seguro automóvel esteve em alta 

Em Julho de 2014, a Direcção Nacional de Viação e Trânsito (DNVT) iniciou o processo de 

fiscalização e apreensão de viaturas que circulavam sem o Seguro Obrigatório de 

Responsabilidade Civil, o que levou a uma corrida para as seguradoras de todo o país. Todos os 

que não apresentaram comprovativos ficaram com as viaturas apreendidas. As multas aos 

infractores, foram de 24 904 a 33 733 Kwanzas. Na primeira semana da actuação da polícia 

foram autuados mais de 600 automobilistas em Luanda. Numa reportagem realizada pelo 

Semanário Económico, os automobilistas queixam-se da morosidade das seguradoras na 

resolução dos sinistros, constituindo esta uma das razões do não pagamento prévio. 

 

A falta de cultura de seguros em Angola e a não uniformização de procedimentos por parte das 

seguradoras foram questões igualmente apontadas como estando na origem do não 

cumprimento da lei. Alguns especialistas na matéria, como corretores de seguros apontam dois 

grandes desafios para acabar com a fuga ao pagamento: Maior divulgação das vantagens do 

seguro automóvel, como forma de elevar a cultura de pagamento das apólices e aplicação dos 

denominados "bonos" e "malus" (Bónus, refere se aos benefícios que devem ser aplicados aos 

clientes que não tenha registado nenhum sinistro durante algum tempo, e "malus", aos que foram 

envolvidos em muitos sinistros. 

 

O mês de Julho foi um período de "vacas gordas" para a maioria das seguradoras, tendo em 

conta o aumento da procura do seguro automóvel. A Nossa Seguros, por exemplo, emitiu cerca 

de 14 mil apólices, tendo facturado 500 milhões de kwanzas em Julho, conforme revelou ao SE 

o seu presidente do Conselho de Administração, Carlos Duarte. A Garantia Seguros emitiu mais 

de 26 mil apólices do seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel no mês de Julho. 

No ano passado, outro acontecimento marcante foi o lançamento do seguro de Saúde por parte 

de algumas seguradoras, produto que ainda não faz parte do portfólio da maioria das operadoras 



 
 
do país. Além da ENSA e a Universal, a Garantia e a Nossa Seguros entraram também para o 

ramo de saúde. 

 

Novas seguradoras 

No final do ano passado, o Ministério das Finanças autorizou o funcionamento de novos 

operadores no merca do de seguros. Trata-se das seguradoras Bonws Seguros, cuja actividade 

começou em Julho, com um capital social de mil milhões de kwanzas; o BIC Seguros que 

arrancou em Outubro com um capital social avaliado em 1,5 biliões de kwanzas, a Aliança e a 

Banners, estas últimas anunciadas em Dezembro de 2014 pelo Ministério das Finanças como 

novos operadores no mercado nacional, totalizando assim 19 seguradoras a funcionar em todo 

o País. 

 

Mais de 30 Corretoras 

Por outro lado, cresce também o número de empresas corretoras de seguros cuja missão é 

comercializar os produtos das seguradoras. O seu papel é de intermediário e visa analisar os 

riscos aos quais o segura do está exposto e a procurar o produto mais adequado às suas 

necessidades, considerando o melhor custo benefício. Dados da Agência Reguladora de 

Seguros (ARSEG) indicam que existem cerca de 35 empresas corretoras licenciadas. 

 

 

Documentação 

ARSEG e CMC assinam memorando 

Em Março do ano passado, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e a Agência Angolana 

de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) assinaram um acordo com vista à proteção 

dos investidores, por intermédio de troca de informações. Espera-se que este instrumento venha 

facilitar o alinhamento e a partilha de informações em benefício dos investidores do mercado de 

capitais, em que se enquadram as seguradoras e as gestoras de fundos de pensões. Em 

declarações à imprensa, o presidente da ARSEG, Aguinaldo Jaime, afirma que o dinamismo de 

algumas instituições financeiras exige respostas à altura. 

"Actualmente, existem empresas de seguros que estão a criar bancos. Há fundos de pensões 

que estão a criar outros veículos para rentabilizar os seus capitais. Tudo isso mostra que temos 

de coordenar as nossas actuações. Daí, decidirmos assinar este protocolo para melhor enfrentar 

o contexto", refere o responsável. Por seu lado, o presidente do Conselho de Administração da 
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CMC, Archer Mangueira, refere que a assinatura do acordo "vai abrir um mundo na actuação das 

duas instituições". "No fundo é temos é que ter um mercado que seja adequadamente 

supervisionado para que aquilo que aconteceu no mercado norte-americano, nos finais de 2008, 

não venha a acontecer em Angola", sublinhou, referindo-se à crise financeira nos EUA. 

 


