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Impacto da pandemia COVID-19 na atividade Não Vida das empresas de seguros 

2020 

 

Considerando o encerramento do exercício de 2020 - ano da emergência da situação 

pandémica e da aplicação das medidas restritivas à economia e à sociedade -, a Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), no âmbito do acompanhamento que tem 

vindo a efetuar aos reais efeitos da atual situação de pandemia no setor segurador, realizou 

uma análise global à evolução da exploração técnica dos ramos Não Vida, de forma a avaliar 

eventuais desvios favoráveis de sinistralidade e a salvaguarda, no âmbito das consequentes 

medidas implementadas pelas empresas de seguros, do equilíbrio entre a gestão sã e prudente 

que estas devem assegurar, a defesa da estabilidade financeira e a proteção dos tomadores de 

seguros, segurados e beneficiários. 

Neste contexto, foi efetuado um pedido de reporte de informação1, no início de 2021, com 

referência ao final do exercício de 2020, que visou determinar os fatores que influenciaram de 

forma extraordinária a evolução da exploração técnica dos ramos Não Vida das empresas de 

seguros com sede em Portugal, incluindo os principais impactos das medidas adotadas por 

estas no sentido de proporcionar aos tomadores de seguros, segurados e beneficiários 

condições mais adequadas aos riscos efetivamente incorridos, assegurando o equilíbrio 

contratual entre as partes. 

Importa notar que o contrato de seguro tem subjacente um ciclo de negócio invertido, 

atendendo a que o prémio é determinado antes de se incorrer no risco e sem se conhecer o 

valor dos custos com sinistros associados. Nesse sentido, a adequada estimativa desses custos, 

a cada momento, torna-se fundamental para uma correta tarifação e gestão do risco, uma vez 

que quando as despesas técnicas, incluindo os custos com sinistros, excedem os prémios 

cobrados, as empresas de seguros não podem recuperar retroativamente essa diferença, 

colocando em causa o respetivo equilíbrio técnico e situação financeira e de solvência. 

  

                                                           
1
 Reporte que incluiu as principais rubricas do ganhos e perdas de 2020 (valores reais provisórios de 

2020, valores orçamentados no plano de negócios para esse ano e estimativas para 2021), principais 
medidas adotadas e respetivo impacto e cálculo da provisão para riscos em curso. 
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A análise efetuada pela ASF permitiu verificar que, no seguimento da redução da sinistralidade 

registada em resultado das medidas restritivas implementadas em Portugal, as empresas de 

seguros adotaram medidas que resultaram da aplicação do Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 

de maio, assim como medidas de livre iniciativa, que totalizaram 151,8 milhões de euros (M€) 

e assumiram um impacto de 31,8% nos resultados técnicos (antes de medidas), destacando-se 

a modalidade de Acidentes de Trabalho (AT) que viu o seu resultado técnico reduzir-se em 

mais de 70% (de 32,6 M€ para 7,5 M€). No seguro Automóvel e no seguro de Doença o 

impacto das medidas foi superior a 30%, ou seja, os resultados técnicos reduziram-se 61,6 M€ 

e 35,1 M€, respetivamente.  

Na sequência da apreciação à informação reportada, foi possível concluir que as medidas 

implementadas pelas empresas de seguros atenuaram os efeitos da alteração no perfil de risco 

dos contratos de seguros resultante da pandemia, assegurando, simultaneamente, a gestão sã 

e prudente das empresas de seguros e a proteção dos tomadores de seguros, segurados e 

beneficiários.  

São de destacar alguns indicadores: 

 As medidas adotadas que totalizaram 151,8 M€, incluindo: 

 a devolução de 78,1 M€ do total dos prémios2; 

 o aumento dos custos com sinistros e de outras rubricas no montante de 

35,9 M€, com destaque para: 

- despesas resultantes do alargamento de coberturas / serviços, 

nomeadamente do seguro de Doença; 

- medidas de carácter social não diretamente atribuíveis aos tomadores 

de seguros, segurados e beneficiários, mas que favorecem a sociedade, 

como sejam, por exemplo, os donativos à Cruz Vermelha Portuguesa e 

a outras unidades hospitalares, os apoios à Cultura ou a realização de 

missões de carácter humanitário; 

                                                           
2
  A devolução de prémios inclui várias medidas que impactam no valor do prémio, nomeadamente: 

reflexo da redução do risco no prémio, ajustamentos tarifários e efeito Bónus/Malus, maior liberdade na 
atribuição de descontos e devolução de prémios. 
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 o reforço de provisionamento no montante de 37,8 M€, fundamental para 

uma correta tarifação e gestão do risco;   

 O rácio de sinistralidade de 62,8%, estimando-se que teria sido de 60,4% sem a 

aplicação de medidas extraordinárias; 

 O resultado técnico global de 325,3 M€, estimando-se que teria sido de 477,1 M€ sem 

a adoção de medidas; 

 A aplicação das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 20-F/2020, entre 13-05-2020 e 

31-12-2020, a cerca de 10,7 milhões de apólices de vários ramos. 

Tendo presente o ciclo invertido da atividade seguradora, já referido, em que os resultados 

futuros podem ainda vir a ser penalizados por eventuais estimativas desajustadas dos atuais 

custos com sinistros, considera-se que a análise e as conclusões apresentadas não assumem 

um caráter definitivo, uma vez que é expectável que as consequências da pandemia COVID-19 

no setor segurador só possam ser adequadamente aferidas no médio e longo prazos.  

Consulte o documento preparado pela ASF sobre o “Impacto da pandemia COVID-19 na 

atividade Não Vida das empresas de seguros – 2020” aqui. 

 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/2669B131-B564-474C-A9BC-03043C549A46/0/IPC19_2020.pdf

