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1. Enquadramento e antecedentes: o risco sísmico em Portugal e actual nível de cobertura 
 
O território nacional observa um risco relevante de fenómenos sísmicos, tratando-se da catástrofe 
natural potencialmente mais gravosa para a sociedade e para a economia Portuguesas. 

Por essa razão, e em especial a partir de 2006, foi levado a cabo um importante trabalho técnico que 
beneficiou do contributo das entidades interessadas do sector segurador, nomeadamente do 
Instituto de Seguros de Portugal (ISP) e da Associação Portuguesa de Seguradores (APS). 

Com efeito, na sequência do Despacho n.º 22270/2006, de 27 de Setembro, do Secretário de Estado 
do Tesouro e Finanças, foi constituído um Grupo de Trabalho – integrando representantes do ISP e 
da APS – que ficou incumbido de preparar e apresentar um modelo de sistema de protecção contra 
fenómenos catastróficos em Portugal, tendo por objecto, em especial, a cobertura de riscos sísmicos 
e o respectivo financiamento, acompanhados de um anteprojecto de diploma legal destinado à 
criação e regulamentação desse sistema. 

O anteprojecto que ora se submete a consulta pública beneficia, por isso, dos contributos do 
referido Grupo de Trabalho, bem como dos trabalhos posteriormente desenvolvidos, com o 
objectivo de atingir um equilíbrio adequado entre os benefícios e encargos a incorrer por todos os 
intervenientes, incluindo o Estado. 

[Quadro 1] 
 

O território nacional observa um risco relevante de fenómenos sísmicos…

FONTE: APS; PartnerRE 2004, Modeling earthquake hazard with CATFocus

Risco sísmico na Europa Risco sísmico no território nacional

Perda esperada em permilagem do valor de activos 
imobiliários, 2004 Zonas de risco da APS

• Portugal, em 
particular as 
regiões de Lisboa 
e Algarve, 
observam risco 
sísmico mais 
elevado

• Risco sísmico 
corresponde à
catástrofe natural 
de danos 
potencialmente 
mais 
significativos em 
Portugal
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Apesar da relevância assumida pelo risco de fenómenos sísmicos, os mecanismos de cobertura ao 
dispor dos cidadãos apresentam cariz facultativo, sendo a sua penetração relativamente limitada face 
ao total de apólices de seguro existentes. 

Na verdade, a cobertura de riscos sísmicos em Portugal constitui uma cobertura adicional, em 
regime unicamente facultativo, que nem sempre está disponível e que está associada, de uma maneira 
geral, a seguros de “Incêndio e elementos da natureza” ou a seguros “Multiriscos”. 

Esta situação tem como resultado uma concentração do risco coberto em zonas de maior risco 
sísmico e, por consequência, um agravamento dos prémios deste tipo de seguro. 

O quadro 2 documenta que apenas 16% das apólices de incêndio e multirriscos possuem protecção 
contra fenómenos sísmicos. 

Adicionalmente, mesmo nas regiões de maior risco (regiões da categoria A), a cobertura adicional do 
risco de fenómenos sísmicos verifica-se em apenas 26% das apólices. 

 
[Quadro 2] 
 

…cujo acompanhamento por mecanismos de mitigação de perdas é
limitado

FONTE: ISP

26%

16%

Região AGlobal

Apólices de incêndio e multirriscos com 
protecção contra fenómenos sísmicos 
(% do total)

• Cobertura de risco sísmico é
facultativa

• Apenas 16% das apólices de 
incêndio e multirriscos
possuem protecção contra 
fenómenos sísmicos1

• A região A (a de maior risco) 
apresenta a maior proporção de 
imóveis com cobertura de 
fenómenos sísmicos (26%), 
valor ainda assim limitado1

• A concentração do risco 
coberto, nas zonas de maior 
risco sísmico, tem como 
resultado a elevação do valor 
dos prémios, em virtude da 
limitada diversificação 
geográfica das coberturas

1 Não existe informação disponível sobre imóveis sem apólice de seguro

 
 
 
Assim, considera-se essencial criar as condições necessárias para assegurar a cobertura de riscos 
catastróficos através de um sistema nacional de cobertura do risco de fenómenos sísmicos, que 
facilite o acesso dos consumidores a tais coberturas e permita a subscrição generalizada daquele tipo 
de riscos. 
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2. Sistema de cobertura do risco sísmico: promover a mutualização do risco e a capacidade 
de resseguro junto do mercado internacional 
 

O sistema de cobertura do risco sísmico apresenta dois objectivos primordiais: 

• Por um lado, a promoção da mutualização do risco através da obrigatoriedade de cobertura 
do risco de fenómenos sísmicos para imóveis exclusiva ou maioritariamente destinados a 
habitação, para fracções autónomas destinadas a habitação e para fracções autónomas destinadas 
a outros fins, quando localizadas em imóveis maioritariamente afectos a habitação, desde que 
sejam objecto de contratos de seguro do ramo «Incêndio e elementos da natureza» ou «Multi-
riscos». Não obstante, quem não estiver sujeito à obrigação de contratação de seguro de incêndio 
pode, relativamente a imóveis destinados a habitação, contratar a cobertura do risco de 
fenómenos sísmicos ao abrigo do sistema. 

A mutualização do risco traduz-se, sobretudo, na redução do valor médio dos prémios, uma vez 
que o universo de imóveis abrangidos pela cobertura do risco de fenómenos sísmicos se torna 
mais extenso e diversificado; 

• Por outro lado, propõe-se a maximização de economias de escala junto do mercado 
internacional de resseguro. 

Mais concretamente, o sistema optimiza a capacidade negocial ao alcance do mercado Português, 
através da criação de um Fundo, que promove o resseguro dos riscos contratados pelas 
seguradoras. 

Os dois objectivos traduzem-se em vantagens claras para os beneficiários finais (a população 
residente em território nacional): maior cobertura do risco e redução dos encargos associados aos 
prémios contratuais. 

 

[Quadro 3] 

A criação de um sistema nacional de cobertura do risco sísmico apresenta 
2 objectivos instrumentais, com vantagens significativas para os
beneficiários

Promover a 
mutualização
do risco

Promover a 
capacidade 
de resseguro 
junto do 
mercado 
internacional

1

2

• Promoção da 
mitigação de 
riscos, 
através de 
solução 
homogénea e 
obrigatória

• Redução dos 
prémios  
médios a 
suportar  
pelos 
beneficiários 
(detalhado nos 
quadros 
seguintes)

▪ Cobertura de risco para os imóveis destinados à
habitação, com contratos do ramo “incêndio e 
elementos da natureza” ou “multirriscos”
– Cobertura da totalidade do território nacional
– Prémios mais reduzidos

▪ Constituição de um património autónomo sob a 
forma de um fundo financeiro
– Objectivo de acumulação e capitalização de meios 

financeiros a mobilizar em caso de ocorrência de um 
fenómeno sísmico

– Fundo dotado de autonomia administrativa e finan-
ceira, garantindo “ganhos de escala” do sistema, 
junto do mercado de resseguro internacional

Objectivos 
instrumentais

Vantagens para
os beneficiários
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Às vantagens individuais acresce ainda a indiscutível vantagem colectiva no plano económico e 
social, associado à existência do Sistema de Cobertura do Risco de Fenómenos Sísmicos, que se 
traduz na mobilização e acumulação de recursos destinados à prevenção/reposição do património 
em caso de catástrofe, aumentando a capacidade de resposta da sociedade aos seus efeitos em 
termos de destruição do valor e outros danos colaterais. 
 

Mutualização do risco 
Conforme decorre do Quadro 4, o sistema proposto confere uma vantagem de preço aos 
beneficiários finais, permitindo uma redução estimada entre cerca de 30% a 40% do preço dos 
prémios praticados pelo mercado, conforme a região em causa. 

De igual forma, a implementação do sistema, nos moldes propostos, resulta em preços aceitáveis 
para todas as regiões do país, com preços médios estimados entre os €13 para a região E, de menor 
risco, e os €56 para a região A, de maior risco. 

 

[Quadro 4] 
 

A promoção do mutualismo, através da obrigatoriedade de participação 
no sistema, resulta em prémios médios mais reduzidos

Redução dos prémios para apólices com cobertura 
sísmica…

…e prémio médio da totalidade das 
apólices com valores controlados

Valor médio das apólices já com cobertura risco sísmico, €

FONTE: ISP

ESTIMATIVA

Média 691

117Região A

102Região B

40Região C

40Região D

29Região E

Actual

Valor médio da totalidade de apólices, €

Média 281

56Região A

45Região B

20Região C

17

13

Região D

Região E

Média 491

84

73

28

27

18

Média -201

-13

-11

-12

-32

-29

Após 
sistemaDiferença

-28%

-29%

-30%

-32%

-38%

1 Média ponderada pelo peso de cada região

 
 
 
Promoção da capacidade de resseguro junto do mercado internacional 
Finalmente, o sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos apresenta, também, vantagens 
ao nível da capacidade de resseguro do mercado nacional junto do mercado externo. 
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Mais concretamente, propõe-se a criação de um Fundo Sísmico, com vista à acumulação e 
capitalização de meios financeiros a mobilizar em caso de ocorrência de um fenómeno sísmico, no 
âmbito de um sistema de cobertura que se baseia na partilha de responsabilidades entre o segurado, 
as empresas de seguros aderentes ao sistema, o Fundo Sísmico e o Estado, na qualidade de 
ressegurador de último recurso. 

 

[Quadro 5] 
 

Modelo assente na criação de um fundo autónomo, promovendo “ganhos 
de escala” junto do mercado internacional de resseguro

Seguradora 
1

Fundo Cobertura 
Fenómenos Sísmicos

Seguradora 
2

Seguradora 
3

Resseguradores
Internacionais

Resseguradores
Internacionais

Beneficiários Seguradora 
4

Seguradora 
5

▪ Beneficiários e seguradoras
– Contrato entre beneficiários e 

seguradoras
– Seguradoras aderentes 

asseguram cobertura das suas 
responsabilidades através do 
fundo

▪ Fundo cobertura
– Assegura (re)cobertura das 

suas responsabilidades  junto 
do mercado internacional

– Possibilidade do Estado 
intervir em situações de último 
recurso, por insuficiência da 
capacidade do fundo

▪ Mercado de resseguro 
internacional
– Colocação do risco sísmico 

junto do mercado internacional 
em melhores condições  de 
preço  por  virtude da 
agregação e consequente  
redução do nível de risco

 
 
Para fazer face a fenómenos sísmicos de grandes proporções, prevê-se a possibilidade de o Estado 
proporcionar ao Fundo uma cobertura adicional de último recurso, através da prestação de garantia, 
nos termos da lei, até ao limite das responsabilidades assumidas pelo Fundo. 

 

Na definição do modelo institucional do sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos 
foram consideradas as recomendações emitidas pelo Fundo Monetário Internacional, no âmbito do 
último Financial Sector Assessment Program, realizado em Portugal, relativamente ao modelo de 
organização e funcionamento dos fundos actualmente geridos pelo Instituto de Seguros de Portugal. 

Em resultado dessa ponderação, a gestão do Fundo Sísmico será cometida a uma entidade gestora 
de fundos autónomos da actividade seguradora, cabendo ao Instituto de Seguros de Portugal 
assegurar a respectiva supervisão. 
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3. Fundo Sísmico 

No caso de ocorrência de um fenómeno sísmico gerador do accionamento da cobertura 
proporcionada pelo Fundo, o modelo proposto baseia-se na partilha de responsabilidades entre os 
intervenientes no sistema: 

• O primeiro nível correspondente à franquia a cargo do segurado; 

• O segundo à participação das empresas de seguros aderentes ao sistema, incluindo os 
recursos acumulados por conta destas no Fundo Sísmico; 

• O terceiro corresponde à intervenção do Fundo Sísmico, incluindo a capacidade de 
resseguro contratada junto de outras empresas de seguros ou de resseguros; 

• Em último lugar, o nível de risco que beneficia de uma garantia do Estado, na qualidade de 
ressegurador de último recurso. 

 

[Quadro 6] 

Partilha da responsabilidade

Franquia do 
segurado

Participação das 
seguradoras

Fundo sísmico Estado (último 
recurso)

Cobertura total

Partilha de responsabilidades em 5 níveis distintos

Resseguro
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4. Fundo de Solidariedade 

As comissões cobradas como contrapartida da garantia a prestar pelo Estado constituirão uma 
receita a ser aplicada na constituição de um fundo de solidariedade destinado a fazer face a outras 
despesas relacionadas com a verificação de um sismo, designadamente a reconstrução de infra-
estruturas públicas ou sociais, que não se encontram cobertas pelo Fundo Sísmico. 

 
 
 
5. Pedido de comentários 

Com a presente consulta pública, promovida pelo Instituto de Seguros de Portugal em articulação 
com o Ministério das Finanças e da Administração Pública, procura-se obter comentários de todos 
os intervenientes no mercado relativamente ao anteprojecto de Decreto-Lei que cria um sistema 
nacional de cobertura do risco de fenómenos sísmicos.  

Assim, solicita-se a todos os interessados que submetam os seus comentários sobre o projecto em 
anexo, por escrito, até 30 de Novembro de 2010, para Desenvolvimento@isp.pt. 

Na sequência do tratamento das respostas, o Instituto de Seguros de Portugal divulgará:  

a)  Uma síntese das principais questões suscitadas nas respostas à consulta, com excepção 
daquelas cujo autor solicite a sua não divulgação;  

b)  A lista das respectivas entidades/pessoas que responderam à consulta, com excepção das 
que solicitem a sua não divulgação.  

 

 

 

Lisboa, 25 de Outubro de 2010 


