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Painel de Riscos do Setor Segurador da ASF – março de 2023 

 
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publica a mais recente edição 

do Painel de Riscos do Setor Segurador, apresentando o panorama atual dos riscos face à 

informação disponível. Em concreto, o Painel considera a informação das variáveis financeiras 

relativa a 15 de março de 2023, conjugada com os dados reportados pelas empresas de seguros 

com referência a 31 de dezembro de 2022. 

No primeiro trimestre de 2023, os principais riscos para o setor segurador permanecem 

influenciados pelo atual enquadramento macroeconómico, caracterizado por elevados níveis de 

inflação, que justificam a prossecução, pelos principais bancos centrais, de políticas monetárias 

contracionistas e, consequentemente, condicionam os custos de financiamento dos agentes 

económicos. Assim, no cenário atual, os riscos macroeconómicos mantêm-se classificados no 

nível alto. 

O mais recente episódio de turbulência no setor bancário refletiu-se num aumento pronunciado 

dos níveis de volatilidade nos mercados financeiros, assistindo-se a quebras nos principais 

índices acionistas. Apesar das correções observadas, persistem ainda sinais de sobrevalorização 

em alguns segmentos do mercado. Em paralelo, a possibilidade de reavaliação em alta dos 

prémios de risco dos emitentes soberanos e corporativos, apesar de ter diminuído nos últimos 

meses, mantém-se elevada. As evoluções elencadas motivam assim a manutenção das 

avaliações das categorias de riscos de crédito e de mercado em médio-alto e alto, 

respetivamente. 

A categoria de riscos de liquidez mantém a sua avaliação em médio-baixo, apresentando, 

contudo, uma tendência descendente, devido ao aumento do rácio de liquidez dos ativos no 

último trimestre de 2022, invertendo a evolução observada durante os anteriores trimestres do 

mesmo ano. 
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Ao nível da rendibilidade e solvabilidade do setor, a classificação do risco permanece em médio-

baixo, com uma tendência inclinada descendente, suportada pelo aumento dos resultados 

líquidos, embora estes decorram, essencialmente, do aumento dos resultados não técnicos de 

uma empresa de dimensão relevante. Por sua vez, os resultados técnicos globais apresentaram 

um ligeiro decréscimo face ao ano anterior. 

No âmbito dos riscos de interligações, o decréscimo observado na exposição das empresas de 

seguros à dívida soberana nacional desde o início de 2022, e que foi mais acentuado no último 

trimestre, motivou a revisão da classificação do nível de riscos da categoria para médio-baixo. 

Em matéria de riscos específicos de Vida e Não Vida, a avaliação permanece em médio-alto. 

Destaca-se, em termos prospetivos, que os elevados níveis de inflação podem afetar 

negativamente ambas as linhas de negócio. No caso do ramo Vida, por via de um potencial 

aumento dos resgates conjugado com a redução da produção (atendendo ao aumento dos 

custos de vida e à consequente menor capacidade de poupança e de liquidez dos particulares), 

e nos ramos Não Vida, por via de um aumento dos custos com sinistros, caso não se verifique a 

adoção de medidas de compensação adequada. 


