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AS INSTITUIÇÕES
QUE CONTROLAM
OS SEGUROS
EM PORTUGAL

QUEM É QUEM

A ASF – Autoridade de Supervisão de Segu-
ros e Fundos de Pensões (ASF) é a entidade 
responsável pela regulação e supervisão da 
atividade seguradora, resseguradora, dos 
fundos de pensões e respetivas entidades 
gestoras e da mediação de seguros. Acesso-
riamente também é responsável pela gestão 

do Fundo de Garantia Automóvel do Fundo de Acidentes 
de Trabalho. Ainda trata da supervisão, em regime transi-
tório, das associações mutualistas.

 A ASF tem por missão assegurar o bom funcionamen-
to do mercado segurador e fundos de pensões em Por-
tugal, de forma a contribuir para a garantia da proteção 
dos tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes 
e beneficiários. A lei determina que a ASF é independente 
no exercício das suas funções e não se encontra sujeita a 
superintendência ou tutela governamental.

 A presidente é Margarida Corrêa de Aguiar, sendo vi-
ce-presidentes Filipe Aleman Serrano e Manuel de Herédia 
Caldeira Cabral. A presidente da ASF é membro do Conse-
lho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) a par do 
Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM). A ASF tem lugar no SESF - Sistema Eu-
ropeu de Supervisão Financeira (ERSB) , garantindo, desig-
nadamente, a representação do país no ESRB- European 
Systemic Risk Board e na EIOPA - Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de Reforma.

 Como entidade de supervisão, verifica o bom funcio-
namento de 24 entidades gestoras de fundos de pensões 
que, no final de 2021, eram responsáveis pela gestão de 
240 destes fundos. Assegura ainda o controlo de 63 se-
guradoras de direito português, em Portugal ou fora de 
Portugal em contacto com a entidade supervisora de ca-
da país. Na área da distribuição a ASF autoriza e fiscaliza 
11.865 mediadores e agentes, bem como 67 corretores 
ou sociedades corretoras de seguros e resseguros.

 As seguradoras são representadas pela APS - Associa-
ção Portuguesa de Seguradores, que reúne como mem-
bros praticamente a totalidade das companhias de segu-
ros a operar em Portugal.

 A APROSE - Associação Nacional de Agentes e Correto-
res de Seguros, com sede no Porto, junta agentes, media-
dores e corretores de seguros, sendo a representante da 
mais numerosa classe profissional do setor. l
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O QUE DEVE SABER
Quem controla os seguros, 47 grupos 
seguradores globais,  Líderes na Europa, 
mercado segurador em Portugal.

VISÃO DE PRESIDENTE
Margarida Corrêa de Aguiar(ASF), José 
Galamba de Oliveira (APS), David Pereira 
(APROSE) e Petra Hielkema (EIOPA).

RANKINGS E ANÁLISES
Agentes, Seguradores e Corretores
em Portugal e no Mundo.
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A VISÃO DO SUPERVISOR

2021 foi um stress
test e o setor
passou no exame
Entrámos em 2022 com um setor segurador mais 
preparado para responder aos desafios da recuperação 
económica, em que é central o papel das Autoridades
de regulação e supervisão.

Margarida Corrêa de Aguiar
PRESIDENTE DA ASF - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
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MARGARIDA CORRÊA DE AGUIAR

V ivemos hoje, em Portugal e na Europa, um 
momento muito particular. Temos percor-
rido um longo e difícil caminho desde que 
a pandemia de Covid-19 foi declarada, ca-
minho esse marcado por momentos im-
portantes, em que sobressaem os avanços 
científicos capazes de oferecer uma res-

posta positiva ao combate e erradicação da pandemia e 
as medidas económicas vigorosas de recuperação eco-
nómica e proteção social. 

Medidas que têm sido construídas com um pronun-
ciado esforço coletivo na sua conceção e implementa-
ção e uma preocupação de os seus efeitos perdurarem 
no tempo. 

Portugal conta, hoje, com um setor segurador madu-
ro, experiente e com provas dadas quanto à capacidade 
e qualidade das suas atividades. Tem contribuído de for-
ma significativa para responder às necessidades do País, 
potenciando níveis de confiança dos agentes económi-
cos, facilitando as atividades económicas e o investimen-
to e oferecendo proteção às famílias. 

Isto mesmo ficou demonstrado pela sua resiliência, 
ao manter uma adequada prestação de serviços aos con-
sumidores, perante uma crise que exigiu respostas rápi-
das às condições impostas pela severidade do choque sa-
nitário e dos seus efeitos económicos e sociais. 

Podemos dizer que esta crise constituiu mais um stress 
test ao setor segurador. Passou no “exame”, com resulta-

dos muito confortáveis e que nos permitem encarar com 
confiança o seu papel na reconstrução sustentável. 

É fundamental lembrar que a cultura de gestão ba-
seada nos riscos e o foco central no consumidor, que 
caracterizam hoje a atuação das empresas de seguros, 
foram fatores decisivos para a boa resposta do setor se-
gurador à crise. 

Foi determinante a sua inserção num quadro institu-
cional de regulação e supervisão focado na gestão sã e 
prudente, na proteção do consumidor e na estabilidade 
financeira. 

Com efeito, a regulação e supervisão está hoje mais 
forte, dispõe de instrumentos e poderes de interven-
ção mais robustos: é mais abrangente, mais atempada e 
mais prospetiva. 

O trabalho em rede desenvolvido pelas Autoridades 
nacionais e europeias conduziu a um nível de coorde-
nação que permite encontrar respostas locais e globais, 
mais completas e eficazes. A crise provou os benefícios 
do caminho construído, em particular desde a última 
crise financeira. 

Entrámos em 2022 com um setor segurador mais pre-
parado para responder aos desafios da recuperação eco-
nómica, em que é central o papel das Autoridades de re-
gulação e supervisão.

 
EVOLUÇÃO DO SETOR SEGURADOR EM 2021 
Em 2021, os principais indicadores de desempenho do 

Continua na página seguinte
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MARGARIDA CORRÊA DE AGUIAR

TEMOS PELA FRENTE 
O TRABALHO DA 

RECUPERAÇÃO 
ECONÓMICA E DA 

VIDA EM SOCIEDADE. 
TEMOS OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FALHAR, É UM 
IMPERATIVO. 

setor segurador apresentam uma tendência global bas-
tante positiva. 

A produção do ramo Vida registou um aumento ex-
pressivo em 2021, de 68,5% em relação a 2020, como re-
flexo da aposta por parte de alguns operadores do mer-
cado no reforço da oferta de seguros Vida Ligados, em 
resposta à conjuntura de baixas taxas de juro e respetivo 
impacto sobre a gestão de riscos e a solvência das empre-
sas de seguros. Também a produção dos ramos Não Vida 
prosseguiu a sua trajetória crescente, embora de forma 
mais moderada, 4,5% em relação a 2020, com contributos 
positivos da generalidade das linhas de negócio. 

Em ambos os segmentos, Vida e Não Vida, os custos 
com sinistros registaram um aumento em linha com o in-
cremento da produção, embora de expressão bastante 
inferior. Este fator terá contribuído necessariamente para 
a melhoria global dos resultados técnicos do setor segu-
rador em 2021¹, bem como para o reforço dos seus rácios 
globais de solvência, para 206% e 577,3%² no que se re-
fere ao SCR³ e MCR⁴ (o que significa um aumento face ao 
ano transato, de 13,4 p.p. e de 40,6 p.p.), respetivamente.

 
¹ Com base em dados provisórios reportados pelo setor. 

² Com base nos dados trimestrais provisórios reportados pelo setor. 

³ Requisito de Capital de Solvência. 

⁴ Requisito de Capital Mínimo. 

⁵ O Banco Central Europeu (BCE) anunciou, em dezembro, a descontinuação das compras líquidas de ati-

vos ao abrigo do programa de emergência pandémica (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) 

a partir do final do primeiro trimestre de 2022. Esta descontinuação será balanceada por um acréscimo 

temporário, do ritmo do programa de compra de ativos de cariz mais geral (instituído anteriormente à pan-

demia), de modo a prevenir transições abruptas, bem como pelo reinvestimento dos montantes associa-

dos aos títulos vincendos adquiridos ao abrigo do PEPP, cujo horizonte foi estendido para o termo de 2024.

 

ENVOLVENTE MACROECONÓMICA 
Temos pela frente o trabalho da recuperação económica 
e da vida em sociedade. Temos obrigação de não falhar, 
é um imperativo. Precisamos de o fazer de forma consis-
tente, precisamos de alcançar uma recuperação económi-
ca resiliente e duradoura. 

Tornou-se evidente que os retornos aos níveis de 
crescimento e de bem-estar pré-pandemia terão de ser 
sustentáveis. 

A perspetiva animadora da recuperação económica é, 
no entanto, acompanhada por incertezas e riscos que não 
podem ser ignorados. 

O ano de 2021 foi marcado pela continuidade da pan-
demia de Covid-19 à escala global, mantendo-se o cená-
rio macroeconómico significativamente influenciado pela 
pandemia e pelos seus impactos. Não obstante, Portugal 
destaca-se como um dos países com maior percentagem 
de vacinação, o que vem sustentando a reintrodução de 
medidas de restrição menos severas, com efeitos visíveis 
no processo de retoma económica. 

A recuperação de economia portuguesa deverá ter lu-
gar a partir de 2022, ano em que as projeções apontam 
para um crescimento de 5,8%, face a 4,2% da Área do Eu-
ro. No que se refere às finanças públicas, em 2021 estas 
revelam o efeito das medidas governamentais adotadas 
para mitigar os impactos da pandemia nos agentes eco-
nómicos e na contenção da taxa de desemprego, refletin-
do assim uma deterioração da execução orçamental e um 
agravamento dos níveis de endividamento, apesar das 
condições de financiamento favoráveis. 

A envolvente macroeconómica de 2021 caracterizou-
-se ainda pelo ressurgimento de pressões inflacionistas, 
como consequência dos constrangimentos verificados 
nas cadeias de abastecimento e distribuição, a par da cri-
se energética. 

Este fator terá sido decisivo para os ajustes de políti-
ca monetária entretanto comunicados pelo Banco Central 
Europeu (BCE)⁵, cujo reforçado teor acomodatício foi for-
temente eficaz na mitigação dos efeitos da pandemia so-
bre os custos de financiamento de soberanos e privados, 
sobre a liquidez das famílias e demais agentes económi-
cos, e sobre os mercados financeiros de um modo geral. 

Adicionalmente, a escalada (e persistência) da inflação 
em valores materialmente acima do referencial visado pe-
lo BCE há vários anos – próximo de 2% –, cria expectati-
vas sobre uma possível modificação do cenário prolonga-
do de taxas de juro muito baixas, que vem caracterizando 
o panorama macroeconómico europeu nos últimos anos. 

Uma das principais preocupações resulta dos efeitos 
de uma potencial subida das taxas de juro nos custos de 
financiamento, tendo em conta os elevados níveis de en-
dividamento dos Estados a nível europeu, que se agrava-
ram com a resposta à pandemia. Esta preocupação é ex-
tensível às famílias e aos restantes agentes económicos, 
para os quais o serviço da dívida se torna mais oneroso 
num quadro de subida de taxas de juro. 

Deste modo, o ano de 2022 afigura-se desafiante do 
ponto de vista macroeconómico, com as incertezas ine-

Continua na página 20
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O SETOR SEGURADOR IRÁ 
DISPOR, EM 2022, DE NOVOS 

REGULAMENTOS EM MATÉRIA 
DE CONDUTA DE MERCADO 

E DE GOVERNAÇÃO E DO 
REFORÇO DAS ORIENTAÇÕES 
A QUE DEVE OBEDECER O FIT 

AND PROPER. 

MARGARIDA CORRÊA DE AGUIAR

rentes à própria pandemia a somarem-se ao ajuste – ma-
terializado e potencial –, do apoio conferido à economia e 
aos mercados financeiros no âmbito das políticas mone-
tárias dos bancos centrais, a par do ressurgimento do es-
pectro da inflação e das suas potenciais consequências no 
comportamento das taxas de juro. 

PRINCIPAIS RISCOS A QUE O SETOR SEGURADOR
SE ENCONTRA EXPOSTO E DESAFIOS FUTUROS 
Ao nível dos principais riscos que o setor segurador en-
frenta, presentemente, são assim de destacar: 

- As potenciais correções descendentes dos preços 
dos ativos decorrentes da perceção de desalinhamen-
to entre a valorização dos ativos e os seus fundamentais 
económico-financeiros; 

- O aumento recente da inflação, que, se persistente, 
poderá conduzir a uma deterioração da capacidade de ge-
ração de novo negócio em determinados segmentos por 
intermédio da menor capacidade de poupança e poder de 
compra dos agentes económicos, para além de potenciais 
perdas do lado dos ativos no seguimento do aumento das 
yields dos títulos (ainda que acompanhado por uma re-
dução do valor das responsabilidades) e de agravamen-
to dos custos de regularização de sinistros para determi-
nados ramos; 

- A manutenção do ambiente de baixas taxas de juro, 
que condiciona significativamente a atratividade das ga-
rantias mínimas oferecidas nos seguros financeiros não 
ligados; 

- As alterações climáticas e a transição para uma eco-
nomia sustentável e de baixo carbono, encerra riscos de 
governação, reputacionais, legais e tecnológicos, com im-
portantes desafios ao nível da alocação de capital e ges-
tão de riscos conexos com o clima; e 

- Os riscos cibernéticos, que constituem uma das prin-
cipais fontes de riscos operacionais a que as empresas es-
tão expostas, com potenciais impactos a nível financeiro e 
reputacional, e que se têm vindo a adensar com a acelera-
ção do processo de digitalização e maior dependência em 
soluções remotas e digitais nas operações diárias e na re-
lação entre as empresas e os consumidores. 

O setor segurador tem um papel importante a desem-
penhar na recuperação económica e social, orientada pa-
ra a sustentabilidade. 

A atividade seguradora sempre esteve e está intrinse-
camente ligada ao desenvolvimento dos países, assumin-
do um papel relevante, não só para o crescimento econó-
mico, mas também para o desenvolvimento do modelo 
social das nossas sociedades.

A sua real importância nem sempre é completamente 
percecionada pelos agentes económicos: desempenha um 
papel fundamental, já que muitas das transações comer-
ciais ou investimentos apenas se realizam por se encontra-
rem cobertos por um seguro, cujo benefício direto se con-
cretiza quando os riscos associados se materializam. 

Com efeito, os seguros garantem mecanismos de pro-
teção e compensação de perdas face a uma multiplicida-
de de riscos aos quais as famílias e as empresas estão ex-

postas, permitindo ainda a formação e canalização de 
poupança para investimento de médio e longo prazo. 

O seu contributo para este grande desafio tem, no en-
tanto, como pressuposto a verificação, a todo o tempo, de 
um conjunto de condições intrínsecas ao bom funciona-
mento da atividade seguradora. 

Implica, antes de mais, que tenhamos empresas de se-
guros com elevada solidez financeira, com uma forte cul-
tura de gestão baseada nos riscos e com bons sistemas de 
governação e boas práticas de conduta de mercado. 

Neste sentido, o setor segurador irá dispor, em 2022, 
de um novo quadro regulamentar em matéria de conduta 
de mercado e em matéria de governação e do reforço das 
orientações a que deve obedecer o fit and proper. 

Esta regulamentação reflete a relevância que a Auto-
ridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
(ASF) atribui a estes temas no fortalecimento dos opera-
dores, na proteção dos tomadores de seguros e beneficiá-
rios e no bom funcionamento do mercado. 

Estamos a assistir a importantes processos de trans-
formação dos modelos operativos e dos modelos de ne-
gócio da atividade seguradora. 

Neste ambiente de inovação, os operadores do setor 
segurador – no qual é relevante o papel dos mediadores 
– têm de ser capazes de assegurar no relacionamento co-
mercial maior transparência, mais qualidade no serviço 
pós-venda, maior redução da conflitualidade e tarifas que 
partilhem com o consumidor as economias obtidas com 
soluções permitidas pela inovação, enquanto investem em 
acessibilidade, diversidade e experiência com o cliente. 

As prioridades definidas no Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR), designadamente a transição climática e 
a digital, são um desafio e uma oportunidade para o se-
tor segurador que pode ter aqui um papel de relevo, quer 
enquanto grande investidor institucional de longo prazo, 
quer enquanto gestor profissional dos riscos associados. 

Continua na página 22
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A ECONOMIA,
A SOCIEDADE E OS 

GOVERNOS DENOTAM 
EXPECTATIVAS QUANTO 

À AÇÃO DO SETOR 
SEGURADOR NA 

RESPOSTA A DIVERSOS 
PROTECTION GAP.

O setor segurador tem uma oportunidade para mos-
trar o seu melhor e a capacidade de se reinventar, ajudan-
do o País a enfrentar ambas as transições. 

O PAPEL DO SETOR SEGURADOR
NA TRANSIÇÃO CLIMÁTICA 
O combate às alterações climáticas é hoje considerado o 
maior desafio da humanidade e tem sido objeto de diver-
sos instrumentos nacionais e internacionais com impacto 
relevante no setor financeiro. 

Com efeito, as alterações climáticas constituem um ris-
co de central importância económica e social e também 
para a estabilidade financeira. Fruto da urgência, magni-
tude e complexidade do tema, este ascendeu ao topo das 
prioridades estratégicas de organizações de referência a 
nível mundial e europeu, como as Nações Unidas e a Co-
missão Europeia, sendo também um fator a incorporar 
nos modelos da recuperação económica face aos efeitos 
da pandemia de Covid-19. 

Deste modo, o delinear de metas estratégicas, bem 
como as negociações e acordos atingidos entre nações 
e governos, cimentaram a resposta ao “Porquê?” da ne-
cessidade de neutralidade carbónica. Não obstante, se-
rão as dinâmicas de mercado e o desenvolvimento tec-
nológico, aliados à disseminação de modelos de negócio 
mais sustentáveis, a viabilizar uma resposta gradual ao 
“Como?” materializar a profunda transformação de para-
digma que urge operar. 

Este processo denota necessidades de financiamen-
to que transcendem a capacidade apenas do setor públi-
co ou das instâncias que têm fomentado a sensibilidade 
crescente para o tema. Assim, em virtude da necessida-
de de mobilizar investimento privado, o setor financeiro 
é naturalmente visado de forma particular, como instru-
mental, com elevado potencial e capacidade de mobiliza-
ção de recursos para a esfera das alterações climáticas 
e finanças sustentáveis. Estas necessidades de financia-
mento decorrem, em larga medida, do green premium⁶.

 
⁶ Este corresponde ao acréscimo de custos que, num determinado momento, 

uma solução verde apresenta face à sua contraparte poluente, tendo em con-

ta que o seu custo atual não incorpora (ou pelo menos, não incorpora integral-

mente) as suas externalidades ambientais. 

⁷ “Análise exploratória da dimensão ambiental e da aplicação de ratings ESG à 

carteira de investimentos do setor segurador nacional”, o qual pode ser con-

sultado em: https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/3B2606D2-1320-4F50-A-

484-51EFBD6DFDB9/0/Estudo_ASF_21.pdf 

O setor segurador tem um papel de particular desta-
que nesta matéria, sendo o seu desafio específico mais 
denso, fruto de afetar, simultaneamente, os dois lados 
do balanço. O lado do ativo, na alocação de capital a 
investimentos cada vez mais expostos a fenómenos de 
perturbação temporária – os riscos de transição –, e o 
lado do passivo, através da aceitação de riscos – riscos 
físicos – num contexto agravado pelos efeitos das alte-
rações climáticas, o qual desafia a adequação dos atuais 

modelos de risco e de tarifação. 
Estas solicitações ocorrem ainda num contexto em 

que a economia, a sociedade e os governos denotam ex-
pectativas quanto à ação do setor segurador na respos-
ta a diversos protection gap, isto é, do diferencial entre 
as perdas económicas decorrentes de eventos adversos 
e aquelas que se encontram efetivamente protegidas 
por intermédio de cobertura seguradora. 

As estratégias de alocação de capital que forem pros-
seguidas e a forma como influenciam a canalização de 
poupanças para as atividades, tecnologias e empre-
sas ou projetos precursores da transição verde consti-
tui uma fonte fundamental de recursos e financiamen-
to para uma economia sustentável e para a redução do 
green premium. 

Saliento a importância da adoção de uma atitude de 
maior envolvência das empresas de seguros com a te-
mática das alterações climáticas e finanças sustentá-
veis, designadamente no âmbito da avaliação dos seus 
impactos no modelo de negócio, nas práticas de gover-
nação, nas políticas de investimento e de subscrição, 
e finalmente, na preparação e interpretação de infor-
mação relevante para aferição da dimensão climática 
das empresas de seguros no seu relacionamento com 
stakeholders, investidores, clientes, tomadores de segu-
ros e beneficiários. 

A ASF conduziu recentemente um estudo sobre al-
terações climáticas e finanças sustentáveis⁷ que permi-
te concluir que o setor segurador e o setor dos fundos 
de pensões nacionais se encontram num estágio inicial 
nesta matéria, sendo necessária a tomada de medidas 
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de preparação e de alinhamento com o ritmo dos de-
senvolvimentos registados pelas finanças sustentáveis 
e alterações climáticas, as quais impactarão as suas ca-
deias de valor e as suas operações. 

De um ponto de vista regulatório, este ecossistema 
está em rápida evolução. A ASF tem um plano de ação 
em curso, cuja implementação prosseguirá ao longo de 
2022, abrangendo as áreas de regulação, supervisão, de-
senvolvimento de estudos e construção de indicadores. 

Em termos comportamentais, destaco a regulamen-
tação e supervisão do risco de greenwashing, que se po-
de materializar pela apropriação indevida, por parte das 
empresas de seguros, de atributos ambientais, utiliza-
dos em estratégias de venda de seguros, bem como pe-
la incorporação, no âmbito dos deveres de informação 
aos consumidores, de elementos que permitam avaliar 
a predisposição dos operadores para adotarem uma 
política de investimentos com ativos mais sustentáveis. 

A estratégia de comunicação com o consumidor pe-
la própria ASF ou iniciativas de literacia financeira tam-
bém consideram a questão da sustentabilidade, dada a 
sua relevância. 

Em termos prudenciais, a incorporação das altera-
ções climáticas na avaliação dos riscos e na adequa-
ção dos capitais será uma realidade, seja do lado das 
responsabilidades assumidas – através das políticas de 
subscrição, provisionamento e tarifação – seja do lado 
das políticas de investimento. 

É fundamental encontrar um adequado ponto de 
equilíbrio entre os requisitos de capital exigidos e os ris-
cos inerentes aos investimentos sustentáveis. A nego-

ciação em curso da revisão do regime de Solvência II, 
adotada pela Comissão Europeia, é uma excelente opor-
tunidade para esta ponderação.

A IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICAR E COLMATAR
O PROTECTION GAP 
Os fenómenos climáticos vieram expor, ou acentuar, 
uma realidade que deve ser percecionada com preocu-
pação e reponderação futura: a ausência de cobertura 
de seguros para determinados eventos e riscos sobre a 
vida humana, cujo valor não tem preço, bem como so-
bre o património de valor económico considerável, ou a 
desadequação entre os capitais seguros e o património 
seguro. A pandemia veio dar mais visibilidade à proble-
mática do protection gap, já genericamente enunciada. 

Em particular, a penetração de seguros em Portu-
gal com coberturas de riscos catastróficos é reconheci-
damente baixa, amplificando a vulnerabilidade social e 
da atividade económica para riscos desta natureza. Esti-
ma-se que, para riscos de catástrofe natural muito rele-
vantes, como tempestades e cheias, mais de metade do 
parque imobiliário residencial não esteja coberto, e que 
a penetração se situe mesmo abaixo dos 20% no caso 
do risco sísmico, o qual constitui uma importante vulne-
rabilidade em termos nacionais, a nível económico, so-
cial e de estabilidade financeira⁸. 

⁸ De acordo com um estudo da Agência Europeia do Ambiente, no nosso país 

apenas 9% dos prejuízos decorrentes de eventos climáticos e meteorológi-

cos extremos, ocorridos entre 1980 e 2019, estavam cobertos por seguros. 

MARGARIDA CORRÊA DE AGUIAR

Continua na página 24
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As alterações climáticas irão, previsivelmente, au-
mentar a severidade e a frequência de ocorrência de fe-
nómenos naturais adversos, reforçando os receios de 
crescentes limitações na disponibilização de cobertura 
de seguros ou da sua disponibilização a tarifas econo-
micamente viáveis. 

Está identificada a necessidade de se encontrarem 
soluções para encurtar aquele gap e outros gaps pa-
ra diversos riscos a que estão sujeitas as famílias e as 
atividades económicas e, no limite, o Estado: sejam ris-
cos catastróficos, sejam riscos pandémicos ou riscos de 
longevidade. 

O desenvolvimento de medidas que estimulem a 
procura e possibilitem a oferta de produtos a preços 
comportáveis é essencial para propulsionar a resiliência 
nacional a fenómenos naturais adversos. 

Os seguros devem também fomentar a sensibilidade 
das famílias e dos agentes económicos para o potencial 
destrutivo dos fenómenos climáticos, sendo urgente in-
centivar comportamentos responsáveis e construir es-
tratégias que promovam a resiliência e a proteção dos 
riscos em questão. 

Todas estas preocupações passarão inevitavelmente 
pela cooperação entre entidades governamentais, enti-
dades públicas e entidades privadas. 

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
IRÃO, PREVISIVELMENTE, 

AUMENTAR A SEVERIDADE 
E A FREQUÊNCIA DE 

OCORRÊNCIA DE 
FENÓMENOS NATURAIS 

ADVERSOS, REFORÇANDO 
OS RECEIOS DE 

CRESCENTES LIMITAÇÕES 
NA DISPONIBILIZAÇÃO 

DE COBERTURA DE 
SEGUROS OU DA SUA 
DISPONIBILIZAÇÃO A 

TARIFAS VIÁVEIS. 

Destaco, neste contexto, a necessidade de dispor-
mos de um mecanismo público que responda ao gap 
evidente na cobertura dos riscos de fenómenos sísmi-
cos, o qual ganha uma relevância acrescida em Portu-
gal devido às características geológicas do nosso territó-
rio e à densidade de ocupação e de edificação em zonas 
particularmente expostas a este tipo de risco. 

A ASF está disponível, e dispõe de estudos realiza-
dos neste domínio, para em cooperação com o Gover-
no trabalhar uma solução que contribua para a redução 
do gap existente. 

O PAPEL DO SETOR SEGURADOR NA TRANSIÇÃO
DIGITAL E NA GESTÃO DOS RISCOS CIBERNÉTICOS 
Na “Estratégia em matéria de Financiamento Digital pa-
ra a União Europeia”, publicada em setembro de 2020, a 
Comissão Europeia declarou que “o futuro do financia-
mento é digital”. 

O fenómeno que se designa por transformação digi-
tal e que se materializa na adaptação dos modelos de 
negócio às mais recentes inovações tecnológicas não 
passou ao lado do setor financeiro. 

A transformação digital tem tido reflexos nas áreas 
de gestão, operacionais, de avaliação do risco e de co-
mercialização, com impactos positivos em termos de 
ganhos de escala e de eficiência, agilização e flexibiliza-
ção e redução de custos. 

A forma como as empresas de seguros se relacionam 
com os consumidores e os investidores, seja na contra-
tação dos seguros, seja na gestão dos sinistros ou na 
captação e aplicação da poupança, está a mudar. 

A transformação digital, que abrange todas as eta-
pas da cadeia de valor, tem como efeito, entre outros, 
uma cada vez maior dependência de soluções remotas 
e digitais nas operações diárias e na relação entre as 
empresas e os consumidores. 

Desde há alguns anos que se vinham a observar mo-
vimentos nesse sentido, com vista a agilizar e aumentar 
a eficiência operacional, mas a recente pandemia de Co-
vid-19 forçou a generalidade das empresas a acelerar 
este processo. 

Uma das consequências associadas à aceleração do 
processo de digitalização é o crescimento dos riscos ci-
bernéticos, os quais são considerados, atualmente, uma 
das principais fontes de riscos operacionais a que as 
empresas estão expostas. 

Além do potencial impacto financeiro que a materia-
lização de riscos cibernéticos pode ter nas empresas ao 
nível individual, é também importante reconhecer que 
um ataque cibernético de larga escala tem o potencial 
de afetar materialmente todo o setor financeiro e amea-
çar a estabilidade financeira. 

Efetivamente, no quadro atual, o aumento da digita-
lização, a elevada interligação entre os vários operado-
res do sistema financeiro, assim como a interligação en-
tre estes e os prestadores de serviços de tecnologias de 
informação e comunicação, bem como a crescente so-
fisticação dos próprios ataques, têm o potencial de per-

Continua na página 26
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A ASF TEM VINDO A 
ACOMPANHAR E A 

MONITORIZAR DE PERTO O 
PANORAMA EM MATÉRIA 

DE RISCOS CIBERNÉTICOS, 
PROCURANDO ANTECIPAR, 

NO QUADRO DAS 
SUAS POSSIBILIDADES, 
EVENTUAIS AMEAÇAS. 

mitir uma rápida propagação de um incidente que ocor-
ra num âmbito relativamente circunscrito, fazendo dele 
um evento sistémico. 

O setor segurador não é, naturalmente, alheio ao 
quadro anteriormente descrito. É fundamental recordar 
que as empresas de seguros podem ser impactadas nu-
ma dupla vertente – por um lado, enquanto operadores 
do mercado que estão expostos a riscos operacionais 
em geral e riscos cibernéticos em particular, e, por ou-
tro lado, enquanto entidades que assumem responsabi-
lidades, através da emissão de contratos de seguro, que 
visam cobrir esses mesmos riscos. 

Os desenvolvimentos em matéria regulatória neste 
âmbito são ainda bastante reduzidos. Não obstante, a 
ASF tem vindo a acompanhar e a monitorizar de perto o 
panorama em matéria de riscos cibernéticos, procuran-
do antecipar, no quadro das suas possibilidades, even-
tuais ameaças que se possam colocar ao setor segura-
dor em particular e ao setor financeiro como um todo. 

Neste âmbito, refira-se o recente lançamento pela 
ASF da consulta pública sobre dois projetos de normas 
regulamentares – uma relativa à segurança e governa-
ção das tecnologias da informação e comunicação e ou-
tra relativa à subcontratação a prestadores de serviços 
de computação em nuvem. Está prevista a sua entrada 
em vigor nos primeiros meses de 2022. 

Está ainda em discussão o instrumento que irá mu-
dar significativamente o paradigma em termos de regu-
lação e supervisão em matéria de resiliência operacio-
nal digital – o Regulamento DORA - Digital Operational 
Resilience Act. 

As empresas de seguros devem acompanhar os de-
senvolvimentos em matéria regulatória e adotar as me-
didas de mitigação de riscos cibernéticos que estão ao 

seu alcance, incluindo: 
- A permanente atualização sobre as tendências, 

ameaças e vulnerabilidades, bem como novos modus 
operandi, em termos de ataques cibernéticos; 

- A inclusão dos riscos cibernéticos no âmbito dos 
respetivos sistemas de gestão de riscos e, em especial, 
do risco operacional; 

- A implementação de medidas de segurança téc-
nicas no âmbito das tecnologias de informação e 
comunicação; 

- A atualização e testagem dos planos de continuida-
de de negócio, com vista a incorporar as eventuais in-
terrupções à atividade causadas por um incidente ciber-
nético; e 

- A promoção de uma cultura de cibersegurança den-
tro da organização, através da formação e sensibiliza-
ção de todos os colaboradores. 

Em termos prudenciais, as empresas de seguros de-
vem ainda incorporar a digitalização na avaliação dos 
riscos e na adequação dos capitais detidos, designada-
mente ao nível das políticas de subscrição, provisiona-
mento e tarifação. 

O ecossistema digital dos seguros suscita, também, 
questões relacionadas com a proteção dos consumido-
res. De um ponto de vista regulatório, o tema da condu-
ta de mercado dos operadores, e da sua supervisão, ga-
nha relevância. 

Identificam-se novos riscos que irão implicar nova 
regulação e supervisão, em que é expectável do lado 
das Autoridades alguma inovação: 

- A fragmentação dos modelos de negócio, pelo facto 
de estarem envolvidos prestadores de serviços tercei-
ros não financeiros que não são regulados; 

- A dificuldade da explicação dos resultados obtidos 
Continua na página 28
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NÃO PODEMOS 
DISSOCIAR A REDUÇÃO 
DO GAP EXISTENTE DO 
PAPEL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NA CRIAÇÃO DE 
ADEQUADOS INCENTIVOS 

À ACUMULAÇÃO DE 
POUPANÇA DE LONGO 

PRAZO PARA A REFORMA. 

e a sua auditabilidade, devido à utilização de ferramen-
tas tecnológicas mais complexas; 

- A exclusão financeira, na medida em que as novas 
tecnologias podem dificultar a integração de consumi-
dores mais vulneráveis ou limitar a escolha de produ-
tos oferecidos; e 

- A perda de segurança e privacidade, devido ao aces-
so indevido aos dados e à sua utilização indevida. 

Também no domínio dos riscos cibernéticos, regis-
ta-se um significativo protection gap, para o qual con-
tribuiu o rápido desenvolvimento da economia digital 
sem a necessária cultura de segurança e sem a oferta 
adequada de cobertura dos riscos. Está identificada a 
necessidade de se encontrarem soluções para encurtar 
aquele gap. 

O desfasamento entre a procura e a oferta deste ti-
po de seguros poderá passar pelo desenvolvimento de 
pools de dados e de riscos, envolvendo parcerias entre 
setor público e setor privado. 

A PROMOÇÃO DE UM SETOR SEGURADOR INCLUSIVO 
E QUE RESPONDE AOS DESAFIOS DEMOGRÁFICOS 
A recuperação económica e da vida em sociedade, com 
humanismo e sustentabilidade, tem de ter presente - 
para que seja bem-sucedida - que as transformações 
que vamos empreender se devem fazem no integral 
respeito dos interesses de todas as partes envolvidas, 
nomeadamente dos consumidores, e que em nenhuma 
circunstância a estabilidade dos mercados é afetada. 

No presente e no futuro, precisamos de garantir que 
não há, nem haverá, cidadãos e consumidores excluí-
dos dos benefícios da recuperação económica, sendo 
que os consumidores vulneráveis necessitam de redo-
brada atenção. 

A inclusão e a distribuição por todos os cidadãos e 
consumidores dos benefícios trazidos pela transição 
climática e pela transição digital é, em si mesma, uma 
preocupação que nos deve guiar nos esforços que va-
mos empreender para termos uma economia mais sus-
tentável e uma sociedade mais inclusiva. 

Devemos ter presente que a transição climática e a 
transição digital têm nos países do mundo ocidental os 
seus principais protagonistas, os quais enfrentam, por 
sua vez, o fenómeno do envelhecimento da população. 

Sendo maior a longevidade, é necessário gerar mais 
rendimento e/ou acumular mais poupança durante a vi-
da ativa. A correção na redistribuição do consumo e do 
rendimento ao longo do ciclo de vida é inevitável. 

Também neste domínio é visível a existência de um 
protection gap. Também esta é uma frente em que a 
resposta implica esforços públicos e privados. 

Com efeito, o setor segurador deve inovar no de-
senho de produtos capazes de mobilizar poupança de 
longo prazo e de oferecer fluxos de rendimento na re-
forma, de geometria variável, e proteção dos riscos de 
despesas médicas e de outras provenientes de proble-
mas de saúde e de assistência que decorrem do aumen-
to da idade e da dependência. 

Mas não podemos dissociar a redução do gap exis-
tente do papel das políticas públicas na criação de ade-
quados incentivos à acumulação de poupança de longo 
prazo para a reforma. 

Em termos históricos, Portugal apresenta um perfil 
de poupança dos particulares relativamente baixo9 e a 
comparação da realidade nacional com a de outros paí-
ses da OCDE evidencia a existência de diferenças signifi-
cativas no papel desempenhado pelos regimes comple-
mentares de pensões, seja de poupança das empresas 
(2º pilar), seja de poupança individual (3º pilar). 

De acordo com números de 2017 do Banco Central Eu-
ropeu, a percentagem de famílias com planos voluntários 
de pensões/seguros na área do Euro era igual a 28,4%, 
mais do dobro que em Portugal, que registava 13,2%. 

É neste contexto de desafios e de transições que 
continuará a residir em 2022 a atuação da ASF, a qual 
propicia, simultaneamente, capacidade e qualidade do 
setor segurador e confiança e segurança na regulação 
e supervisão. 

As políticas de regulação e supervisão a prosseguir 
pela ASF mantêm o objetivo central da obtenção do jus-
to equilíbrio entre as várias dimensões a proteger: 

- A proteção dos consumidores, trabalhando para a 
sua maior capacitação e assegurando que os operado-
res prosseguem adequadas condutas de mercado; 

- O desenvolvimento do mercado perante os benefí-
cios e os riscos das respostas, garantindo um ambiente 
regulatório saudável e dinâmico que facilite a oferta de 
produtos adaptados às novas necessidades e mais per-
sonalizados; e 

- A estabilidade económica e financeira, assegurando 
transições não disruptivas. l
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É a entidade reguladora do setor dos seguros. Exerce a 
regulação e supervisão, quer prudencial quer compor-
tamental, da atividade seguradora, resseguradora, dos 
fundos de pensões e respetivas entidades gestoras e da 
mediação de seguros. A ASF é herdeira do Instituto de 
Seguros de Portugal, cujos estatutos foram adaptados à 
lei-quadro das entidades reguladoras em 2015.

A ASF possui competências para assegurar o bom 
funcionamento do mercado segurador e de fundos 
de pensões, promovendo a estabilidade e solidez fi-
nanceira das instituições sob sua supervisão e ga-
rantindo elevados padrões de conduta por parte dos 
operadores.

O regulador do setor segurador informa sistemati-
camente o mercado sobre alterações legislativas, con-
sultas públicas de projetos normativos, indicadores e 
estatísticas da atividade do setor, infrações e sanções. 
Todas estas informações são divulgadas na newsletter 
da ASF. A informação que o regulador disponibiliza é 
fundamental para acompanhar o mercado segurador e 
de fundos de pensões em Portugal.

A conferência anualmente organizada pela ASF é um 
fórum privilegiado no que respeita aos protagonistas 
do mercado e as suas grandes tendências. Em 2021 te-
ve como temas centrais os desafios da transição para 
uma sociedade sustentável e o futuro do setor na era 
pós-Covid-19. Em resposta ao impacto da pandemia, a 
ASF tomou um vasto conjunto de ações em prol das fa-
mílias, operadores económicos, seguradoras e gestoras 
de fundos de pensões, ações que incluíram um conjun-
to alargado de recomendações e várias medidas em di-
ferentes domínios. 

A ASF tem em curso dois projetos com apoio comu-
nitário, cada um deles com um custo total elegível de 
um milhão de euros. O projeto Supervisão Integrada Di-
gital pretende melhorar a atuação da ASF através do de-
senvolvimento de um novo processo de supervisão, ao 
passo que o projeto Modernização e Capacitação Digital 
está virado para a evolução de alguns processos inter-
nos, através da identificação de riscos a que a entidade 
reguladora está exposta, A presidir à ASF desde 2019, 
está Margarida Corrêa de Aguiar. l

ASF

Zelar pelo bom funcionamento 
do mercado

A ASF promove a estabilidade e solidez financeira das instituições sob sua supervisão e garante elevados padrões de conduta.

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
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