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SESSÃO DE ABERTURA DA XXIV CONFERÊNCIA DA ASEL 
ASSOCIAÇÃO DE SUPERVISORES DE SEGUROS LUSÓFONOS 

____________________________________________________________ 
 

Intervenção da Senhora Presidente da ASF, Dra. Margarida Corrêa de Aguiar 
 

8 de outubro de 2020 
 
 
 

Bom dia, sejam muito bem-vindos à Conferência Anual da Associação de Supervisores de 

Seguros Lusófonos (ASEL). 

Cumprimento todos os representantes das autoridades de regulação e supervisão de Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.  

Dirijo uma saudação à Senhora Ministra das Finanças de Angola, Dra. Vera Daves de Sousa, e 

cumprimento o Senhor Presidente da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de 

Seguros, Dr. Elmer Serrão, o supervisor que preside atualmente à ASEL. 

É com enorme gosto que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

organiza, em parceria com Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, a XXIV 

Conferência Anual da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos, a partir de Lisboa. 

Em meu nome, e do Conselho de Administração, agradeço aos conferencistas convidados – 

Eng. Lino Santos, Dr. Rui Shantilal, Prof. Constantino Sakellarides e Dr. Matthias Marwege – 

pela sua participação. As suas intervenções vão certamente enriquecer o debate em torno dos 

temas em destaque: o “Impacto dos riscos cibernéticos no setor segurador” e os “Riscos 

catastróficos/Pandemia Covid-19”. 

Agradeço, também, a presença dos convidados que se encontram neste auditório da ASF a 

acompanhar os trabalhos da Conferência. Cumprimento, ainda, todos os convidados e 

participantes que assistem a esta Conferência através de videoconferência. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores 

De todos os elementos que compõem a nossa história comum, a língua portuguesa é o 

elemento agregador de maior riqueza, um património que é de todos e que importa preservar 

e desenvolver.  

É com o foco nos elementos que nos unem que a ASEL, enquanto espaço de trabalho e 

cooperação setorial em que as relações humanas ocupam um papel fundamental, tem dado o 

seu contributo para o desenvolvimento da atividade seguradora nos países de língua 

portuguesa, possibilitando a partilha de experiências e conhecimento entre os seus membros e 

a aproximação dos seus mercados.  

Este ano os temas em debate, escolhidos para apresentação pública na nossa Conferência, 

refletem alguns dos principais desafios que a atividade seguradora enfrenta e que assumem no 

atual contexto uma especial pertinência.  

Considero ser sempre importante recordar o papel e a função que os seguros têm na 

sociedade e na economia, designadamente a função de mitigação e gestão dos riscos aos quais 

a vida humana e as atividades económicas estão expostas. Faz, portanto, todo o sentido 

olharmos para os riscos pandémicos e os riscos cibernéticos enquanto dimensões para as quais 

o setor segurador é e deve ser chamado a contribuir para fornecer respostas adequadas às 

famílias e aos operadores económicos. 

O choque pandémico, no que toca ao setor segurador, teve implicações ao nível da gestão de 

capital e dos riscos, colocando novos desafios e alterando as suas perspetivas de evolução 

futura. 

A ASF tem vindo a acompanhar de perto a evolução dos impactos da pandemia de COVID-19 

sobre o setor segurador e o setor dos fundos de pensões, tendo tomado um conjunto de 

medidas com vista a garantir a defesa dos interesses dos consumidores e o bom 

funcionamento do mercado, e tendo presente a necessidade de preservação da estabilidade 

financeira. 

Destaca-se, em particular, a emissão de orientações dirigidas às empresas de seguros quanto à 

limitação de distribuição de dividendos, à monitorização da posição financeira, de solvência e 
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de liquidez dos operadores e à relação comercial com os tomadores de seguro, as pessoas 

seguras, os participantes e os beneficiários.  

Num contexto em que a recuperação da atividade económica ainda é incerta, as quebras na 

produção seguradora, em conjunto com a incerteza quanto à evolução futura da sinistralidade, 

vêm enfatizar a necessidade de manutenção de políticas que permitam assegurar o equilíbrio 

técnico do negócio.  

Na vertente operacional, a pandemia COVID-19 obrigou o setor segurador a uma transição 

rápida, acelerando os seus esforços de digitalização e de adaptação a novos modelos de 

trabalho e de interação com os seus clientes. Se são evidentes os benefícios, esta realidade 

pode trazer riscos acrescidos. 

Em relação a este ponto, é de destacar que, de um modo global, o setor segurador revelou 

uma grande capacidade de adaptação na sua resposta à situação de confinamento, não 

havendo indícios de que o desempenho operacional tenha sido significativamente afetado. 

Uma das lições que se pode tirar, desde já, da atual situação excecional em que vivemos é a 

necessidade de encontrar soluções que permitam alargar a cobertura de riscos aos quais a 

economia e a sociedade se encontram expostos, como forma de reduzir o protection gap. 

Um exemplo ligado ao risco pandémico é a importância de coberturas de interrupção de 

atividade por danos não físicos, sendo, no entanto, de reconhecer que a oferta de coberturas 

de riscos associados a uma pandemia apresenta grandes desafios, quer pelo potencial de 

afetar simultaneamente diferentes linhas de negócio, quer pela sua extensão à escala global, o 

que limita a possibilidade de mutualização de perdas e de diversificação geográfica dos riscos. 

É assim importante desenvolver metodologias e mecanismos que permitam a avaliação e a 

gestão dos riscos subjacentes a preços comportáveis, apostar em medidas de prevenção e 

sensibilizar os agentes económicos para a importância da cobertura voluntária desses riscos. 

Poderá, também, ser necessário recorrer a soluções assentes na partilha de risco entre o setor 

público e o setor privado, como forma de ultrapassar algumas das dificuldades identificadas. 

Permitam-me agora uma breve referência aos riscos cibernéticos. A crescente digitalização da 

economia tem vindo a operar alterações profundas ao longo de toda a cadeia de valor em 
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vários setores de atividade. No setor segurador, esta realidade não é exceção: assiste-se a uma 

cada vez maior automatização de processos, desde o desenho dos produtos à gestão de 

sinistros. 

Se, por um lado, o desenvolvimento tecnológico tem um elevado potencial de benefício para 

os consumidores em geral, na medida em que pode tornar os produtos mais acessíveis e mais 

customizados, por outro lado pode estar na origem de vários riscos, incluindo os riscos 

cibernéticos, que estão diretamente relacionados com a crescente quantidade de informação 

utilizada e com a maior interconexão entre as várias partes envolvidas no processo. 

Onde há um risco, há um potencial de negócio para o setor segurador. Contudo, no caso dos 

riscos cibernéticos, há diversas vertentes a considerar. 

Em Portugal, os seguros de riscos cibernéticos constituem um negócio ainda incipiente, 

embora este seja já um mercado em crescimento. Com efeito, nos últimos anos já se vinha a 

assistir a uma tendência de crescimento, que veio a ser potenciada pelo eclodir da pandemia 

de COVID-19. 

O risco cibernético é, em primeiro lugar, um risco operacional, que os responsáveis pela gestão 

de riscos têm de incorporar no âmbito das medidas de gestão, mitigação e controlo dos riscos 

a que as empresas se encontram expostas. A crise pandémica veio, justamente, demonstrar 

que, com o aumento da digitalização, aumenta igualmente o risco de ataques cibernéticos. Na 

fase de confinamento foi registado um crescimento do número de ataques cibernéticos em 

Portugal, segundo dados do Centro Nacional de Cibersegurança.  

A questão dos riscos cibernéticos tem, também, vindo a ser endereçada do ponto de vista 

sistémico, pois um ataque cibernético à escala global pode afetar todo o setor financeiro.  

Ciente das várias implicações e da importância dos riscos cibernéticos, a ASF tem vindo a 

acompanhar os principais desenvolvimentos nos fóruns em que participa, com especial 

destaque para os que foram criados no âmbito da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 

Complementares de Reforma e do Comité Europeu do Risco Sistémico. São expectáveis 

desenvolvimentos importantes na vertente regulatória.   
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A este propósito, deixo aqui uma referência ao pacote sobre Financiamento Digital que a 

Comissão Europeia publicou no passado dia 24 de setembro e que incorpora um conjunto de 

propostas legislativas sobre a resiliência operacional digital, incluindo requisitos para fazer face 

a perturbações e ameaças ligadas às tecnologias da informação e comunicação.  

Os desafios que hoje vamos debater são à escala global, não conhecendo fronteiras, setores de 

atividade, raças ou credos. O setor segurador tem a obrigação de responder às adversidades 

com soluções que defendam cidadãos e empresas, a bem de um equilíbrio e de uma 

sustentabilidade que permitam recuperar a economia e a normalidade da vida do dia-a-dia. 

Na ASEL existirá sempre espaço para o debate e para a partilha de conhecimento como forma 

de trabalhar em conjunto para o bem comum.  

Termino, desejando a todos uma Conferência agradável, com uma palavra de agradecimento à 

Equipa da ASF que tornou possível estarmos hoje reunidos. 

Dou agora a palavra à Senhora Ministra das Finanças de Angola, Dra. Vera Daves de Sousa. 

Muito obrigada. 

 


