
Nota de Informação 
20 de janeiro de 2022 

 
 

 1/2 
 

 

Prémios de Seguro Direto – 2021 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) dá a conhecer os valores 

provisórios relativos aos Prémios de Seguro Direto – 2021. 

 

No ano de 2021, o volume da produção de seguro direto em Portugal foi superior a 13,3 mil 

milhões de euros, refletindo um acréscimo de 34,1% face ao valor verificado em 2020. De referir 

que a quota de mercado das empresas sob supervisão prudencial da ASF corresponde a 91,7% 

(cerca de 12,2 mil milhões). 

 

Efetuando uma análise por ramos, o ramo Vida, contrariamente ao verificado no ano anterior, 

registou um acréscimo de 68,5%. Os ramos Não Vida, seguindo a tendência dos últimos anos, 

apresentaram um aumento da produção de 4,7%. 

 

No ramo Vida, os planos de poupança reforma (PPR) viram o seu peso diminuir em cerca de 1,1 

pontos percentuais (24,7% em 2021 e 25,8% em 2020), apesar da sua produção ter aumentado 

61,1% face ao ano anterior, crescimento que acompanhou a tendência do ramo. 

 

Nos ramos Não Vida, à exceção do Aéreo, todos os ramos apresentaram um crescimento, sendo 

de destacar Acidentes e Doença (7,6%) e Incêndio e Outros Danos (5,7%). 

 

Efetuando a análise global das quotas de mercado, por grupo económico nos últimos três anos, 

o grupo Fosun (Fidelidade) manteve a sua liderança, com uma quota de mercado de 29%, seguido 

do grupo Ageas com uma quota de mercado de 16%. 

 

No ramo Vida, de salientar que, dos cinco maiores grupos económicos, apenas o grupo Santander 

Totta não apresentou crescimento, enquanto que nos ramos Não Vida, apenas o grupo Allianz 

apresentou ligeiro decréscimo. 
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No que respeita à estrutura do mercado das empresas de seguros sob supervisão prudencial, não 

se registaram quaisquer alterações. No âmbito das sucursais de empresas de seguros da União 

Europeia verificou-se a saída de uma sucursal. 

 

Os valores provisórios relativos aos Prémios de Seguro Direto – 2021 podem ser consultados aqui.  

 

 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/9C6DC2E3-99CB-400B-BC8F-5E16D76D9AA8/0/PSDAS_2021.pdf

