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Painel de Riscos do Setor Segurador da ASF – Segundo trimestre de 2020 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publica hoje o seu Painel de 

Riscos do Setor Segurador, que considera os dados reportados pelas empresas de seguros com 

referência a 30 de Junho de 2020, conjugados com a informação das variáveis financeiras 

relativas a 15 de Outubro de 2020.  

Esta edição do Painel de Riscos é novamente assinalada pelos efeitos associados à Pandemia 

COVID-19, que impactam significativamente a avaliação dos principais riscos. Estes efeitos 

justificam nomeadamente a conservação da categoria de riscos macroeconómicos no nível 

mais alto da escala, refletindo, em particular, as projeções negativas de evolução do PIB 

Português e da Área do Euro. As políticas monetárias de carácter profundamente 

acomodatício têm-se mostrado fundamentais para a estabilização dos mercados financeiros 

desde as fortes quebras de março, patente na colocação da tendência dos riscos de crédito e 

mercado nos níveis inclinado descendente e constante, respetivamente. 

No que respeita à posição do negócio segurador no final de Junho de 2020, a classificação e 

tendência dos riscos específicos de seguros Vida e Não Vida mantiveram-se inalteradas. Por 

sua vez, os riscos de rendibilidade e solvabilidade foram revistos para médio-alto, refletindo a 

quebra acentuada do rendimento integral durante o primeiro semestre do ano, em resultado 

das perdas de valor dos ativos financeiros. A redução do rácio de entradas sobre saídas no 

ramo Vida, provocada pelo decréscimo acentuado do volume de prémios, motivou a colocação 

da tendência dos riscos de liquidez para inclinado ascendente, ainda que mantendo-se no nível 

de risco baixo. Finalmente, para os riscos de interligações, a tendência foi colocada em 

inclinada descendente pela ligeira redução observada na exposição das empresas de seguros 

ao setor bancário, embora permaneça significativa.  

Consulte o Painel de Riscos do Setor Segurador – 2.º trimestre 2020 aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/8C98A19D-0EE1-4160-900B-26F286D848D5/0/PRiscos_2T2020_FFinal.pdf

