
Não há economia sem atividade seguradora. A atividade económica está exposta a incertezas 

e riscos novos, crescentes e diversificados que são inerentes ao permanente processo criativo 

no qual assenta a geração de valor económico que tem na base oferecer mais qualidade de 

vida e bem-estar às pessoas. 

 

É por isso insubstituível a função socioeconómica dos seguros, entre as quais, a função de mitigação e gestão 

dos riscos, através da transferência de riscos aos quais a vida humana e as atividades económicas estão 

expostas, a função de proteção e reparadora ao fornecer mecanismos de proteção da vida humana e do 

património e de compensação de perdas decorrentes de incidentes e a função redistributiva de rendimentos, 

através da devolução à sociedade e à atividade económica de parte dos rendimentos captados. 

 

Portugal conta hoje com um setor segurador maduro, experiente e com provas dadas, que tem contribuído, 

de forma significativa, para responder às necessidades do País, potenciando níveis de confiança dos agentes 

económicos na realização dos seus negócios, respon dendo às necessidades das pessoas e das famílias, 

facilitando as atividades económicas e sociais, o investimento e a inovação. 

 

A produção da atividade seguradora está essencialmente dependente da evolução económica e da evolução 

das taxas de juro, dos níveis de poupança e da demografia, em particular no ramo vida. Com efeito, apesar 

da permanência de baixos níveis de taxas de juro e de poupança, Portugal assistiu nos últimos dez anos a 

um forte dinamismo de setor segurador, com uma recu peração relevante da produção da atividade 

seguradora, acompanhada de uma capacidade de transformação dos seus modelos de negócio. 

 

Um dos ramos da atividade seguradora que tem vindo a conhecer níveis sustentados de desenvolvimento nos 

últimos anos é o dos seguros de saúde. De acordo com dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões (ASF), a produção do seguro direto cresceu 48,9% no período de 2014 a 2019, passando de 589,2 

milhões de euros para 877,4 milhões de euros. De acordo com a informação disponível (2018), existiam perto 
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de 844 mil apólices individuais e 68 mil apólices de grupo, 

que cobriam, respetivamente, 1,2 milhões e 1,5 milhões de 

pessoas seguras. Ou seja, não considerando eventuais 

duplicações de cobertura, um em cada 3,8 residentes em 

Portugal possuía um seguro de saúde. 

 

Os sistemas de saúde têm vindo a figurar como um 

elemento central das políticas, abrangendo a preservação 

da sustentabilidade e a melhoria da eficácia dos modelos 

de acesso a cuidados de saúde, tendo como foco a 

elevação dos níveis de bem-estar das pessoas. É neste 

contexto que os seguros de saúde têm vindo a assumir 

um papel cada vez mais importante, contribuindo para 

uma alternativa ou complementaridade de soluções, 

permitindo às populações obter atendimento médico de 

um modo mais rápido e com mais opções geográficas, 

bem como aceder a um leque mais alargado de exames 

complementares de diagnóstico. 

 

A situação descrita acentua a necessidade de a ASF colocar 

mais meios e tempo – porque há mais risco sob gestão – 

na proteção do consumidor de seguros de saúde: seja no 

controlo prudencial destes produtos, seja no foco da 

conduta de mercado. No controlo prudencial, garan tindo 

uma correta avaliação do risco e tarifação. Quanto ao foco 

na supervisão comportamental, intervindo em matérias 

tão fundamentais como os deveres de informação, os 

direitos de acesso e da utilização pelas pessoas seguras. 

 

Com efeito, é necessário prestar maior atenção aos 

modelos atuariais e sistemas preditivos de risco e aos 

modelos de partilha de responsabilidades entre as 

empresas de seguros e as pessoas seguras, assim como o 

desenho dos produtos têm implicações éticas, clínicas e 

legais que necessitam de uma regulação forte e de uma 

supervisão comportamental que – através da dis -

ponibilização de métricas de qualidade, de instru mentos 

de transparência e de códigos de conduta adequados – 

proteja os direitos das pessoas seguras. A governação, a 

compliance e a gestão do risco serão áreas que requerem 

mais regulação e supervisão. A identificação e a 

eliminação/mitigação de conflitos de interesses no 

processo de distribuição ou na relação entre empresas de 

seguros e prestadores de cuidados de saúde, com impacto 

na qualidade do serviço prestado, são aspetos a integrar 

no esforço da atividade de regulação e supervisão. 

 

É expectável que haja mais escrutínio público à medida 

que aumenta a oferta destes seguros e mais pessoas 

seguras estejam abrangidas. 

 

Os seguros de saúde enfrentam novos desafios. Fica aqui 

uma nota sobre alguns deles. Um desafio é a longevidade. 

Aliás, a longevidade é uma variável transversal à oferta 

seguradora. Neste particular, Portugal é um dos países que 

tem registado ganhos crescentes na esperança de vida, 

não acompanhado, no entanto, de ganhos na qualidade 

de vida nas idades mais avançadas, pós reforma. É 

também um dos países mais envelhecidos do mundo. 

 

A atividade seguradora não pode ficar indiferente a esta 

realidade, até pelo impacto que a mesma tem na avaliação 

do risco associado a cada pessoa segura e a cada produto 

de seguro. Com vista a manter produtos rentáveis e um 

portfólio de pessoas seguras atrativo, mas também para 

dar resposta às novas necessidades trazidas pela 

longevidade, a atividade seguradora necessita de 

ponderar as necessidades específicas da longevidade e de 

inovar e repensar a sua oferta. 

 

A flexibilidade e a versatilidade dos produtos oferecidos 

são características cada vez mais necessárias, quer na fase 

de acumulação, quer na fase de pagamento de 

rendimento e utilização de produtos de seguros. Os riscos 

biométricos e os riscos de investimento devem ser 

acautelados através de soluções que sejam capazes de 

conciliar fluxos regulares de rendimento e de proteção dos 

riscos de despesas médicas e outras provenientes de 

problemas de saúde que decorrem do aumento da idade 

e da dependência. 

 

Outro desafio é a utilização da tecnologia (digital). 

Portugal encontra-se bem posicionado no investimento 

em saúde digital. A tecnologia e as empresas que a 

desenvolvem têm vindo a assumir um papel reforçado nos 

modelos de negócio dos seguros de saúde, através do 
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fornecimento de um número crescente de serviços 

auxiliares às pessoas seguras, como por exemplo serviços 

de teleconsulta, serviços de prevenção e bem-estar, 

manutenção de registos médicos digitais, monitorização 

à distância de sinais vitais, promoção de comportamentos 

e hábitos saudáveis. 

 

Finalmente, um outro desafio é a resposta aos grandes 

riscos. Têm-se registado progressos na oferta de seguros 

de saúde focados especificamente em doenças graves. 

Importa dar continuidade à sua oferta, designadamente a 

doença oncológica, para o que tem contribuído o 

desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, cada 

vez mais rigorosas, as quais permitem assim o tratamento 

antecipado de tais enfermidades e, como tal, com um 

maior grau de sucesso subjacente. 

 

Neste ambiente de transformação, não será possível, no 

entanto, acautelar o futuro sem formação adequada das 

pessoas seguras. A literacia geral e a literacia digital têm 

um papel fundamental na dinâmica da oferta de seguros 

de saúde, à qual deve corresponder uma procura que sabe 

conscientemente fazer escolhas. A sua falta não isenta de 

riscos as pessoas seguras, provocando uma fragmentação 

indesejável do mercado. 

 

Tendo presente que a literacia financeira dos cidadãos 

constitui um primeiro nível de proteção do consumidor, o 

compromisso da ASF é o de continuar a trabalhar para que 

o consumidor de seguros olhe para estas matérias como 

um assunto que faz parte integrante do seu quotidiano, 

colocando ao seu dispor mais e melhor informação.      Q 
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