
 
 
 

Sobre o Painel de Riscos do Setor Segurador 

O painel de riscos do setor segurador português, de publicação trimestral, é uma das ferramentas utilizadas pela ASF 
para a identificação e mensuração dos riscos e vulnerabilidades do setor na perspetiva da preservação da estabilidade 
financeira, tendo por base um conjunto de indicadores, e considerando 6 categorias de risco: macroeconómico, 
crédito, mercado, liquidez, rendibilidade e solvabilidade, interligações, específicos de seguros vida e específicos de 
seguros não vida. 

No painel, o nível dos riscos é representado pelas cores: vermelho – alto; laranja – médio-alto; amarelo – médio-baixo; 
e, verde – baixo. A tendência de evolução dos riscos refere-se à alteração face ao último trimestre e é representada 
pelas setas: ascendente – aumento significativo do risco; inclinada ascendente – aumento do risco; lateral – 
constante; inclinada descendente – diminuição do risco; e, descendente – diminuição significativa do risco. 
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Painel de Riscos do Setor Segurador da ASF – setembro de 2022 
 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publica hoje a mais recente 

edição do Painel de Riscos do Setor Segurador, apresentando o panorama atual dos riscos face 

à informação disponível. Em concreto, o Painel considera a informação das variáveis financeiras 

relativa a 15 de setembro de 2022, conjugada com os dados reportados pelas empresas de 

seguros com referência a 30 de junho de 2022. 

Os principais riscos para o setor segurador permanecem fortemente influenciados pelo atual 

contexto macroeconómico, nomeadamente a manutenção da guerra na Ucrânia e a persistência 

de elevados níveis de inflação, com impactos sobre a atividade económica e a condução da 

política monetária. Este agravamento do enquadramento internacional, que também se verifica 

nos restantes países europeus, justifica a manutenção da classificação dos riscos 

macroeconómicos no nível alto.  

Também nos mercados financeiros a incerteza em torno do contexto internacional, juntamente 

com a revisão em alta das taxas diretoras do BCE, traduz-se num aumento do risco de correção 

dos prémios de riscos implícitos nas cotações dos ativos financeiros, com potencial impacto 

sobre a valorização das carteiras das empresas de seguros. Assim, os riscos de crédito e mercado 

permanecem em médio-alto e alto, respetivamente. 

Em relação aos riscos de liquidez, estes permanecem classificados no nível médio-baixo, ainda 

que com uma tendência inclinada ascendente devido à ligeira deterioração do rácio de liquidez 

dos ativos. Em matéria de rendibilidade e solvabilidade, a respetiva avaliação permanece 

também em médio-baixo, contudo com tendência ascendente, devido, essencialmente, à 

evolução do rendimento integral do conjunto das empresas de seguros, que se posicionou em 

terreno negativo, dado o impacto da evolução dos mercados financeiros ao longo do primeiro 

semestre do ano. 
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No contexto dos riscos específicos de Vida, verificou-se a quebra do valor anualizado da 

produção, refletindo o decréscimo dos produtos de Vida Ligados. Não obstante, a captação de 

poupança através destes produtos permanece em níveis historicamente elevados. Dada 

incerteza quanto à evolução deste ramo na atual conjuntura, mantém-se a avaliação da 

categoria em médio-alto.  

Também os riscos específicos de Não Vida permanecem avaliados em médio-alto, avaliação que 

reflete os ricos inerentes a um quadro de persistência de inflação elevada, nomeadamente pelo 

aumento dos custos com sinistros nas linhas de negócio mais expostas à inflação, com impactos 

na sua rendibilidade, para além de que a desaceleração da atividade económica poderá 

condicionar a capacidade de geração de novo negócio. 

Em relação aos riscos de interligações, não se observaram variações de relevo, mantendo-se a 

respetiva avaliação em médio-alto. 

 


