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

 

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

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

informação disponível. Em concreto, o Painel de Riscos considera os dados reportados 

pelas empresas de seguros com referência a 31 de Março de 2020, conjugado com a 

informação das variáveis financeiras relativas a 14 de Julho de 2020. Esta edição 

incorpora, assim, as evoluções mais recentes dos mercados financeiros decorrentes do 

COVID-19, notando-se, no entanto, que a informação específica reportada pelas 

empresas de seguros incorpora apenas a fase inicial da pandemia.  

Nesta edição do Painel de Riscos, a categoria de riscos macroeconómicos mantém-se 

no nível mais elevado da escala, fruto da conjuntura macroeconómica atual e das 

elevadas incertezas que permanecem, materializadas nomeadamente pela sucessiva 

revisão em baixa das projeções do crescimento do PIB, tanto na Área do Euro, como 

em Portugal. Quanto aos riscos de mercado, que se mantêm classificados no nível 

médio-alto, a sua tendência de evolução foi fixada para inclinada descendente, 

refletindo a recuperação dos mercados acionistas e obrigacionistas após as quedas 

abruptas registadas em março.  

No que respeita aos indicadores específicos do setor segurador, reportados ao final de 

março, a classificação e a tendência dos riscos de liquidez, interligações e específicos 

de seguros Vida e Não Vida mantiveram-se inalteradas, enquanto a tendência de 

evolução do risco de rendibilidade e solvabilidade sofreu um agravamento. Este 

agravamento reflete a redução do rácio de cobertura do requisito de capital de 

solvência para a generalidade dos operadores, justificada pela deterioração dos fundos 

próprios elegíveis na sequência da turbulência dos mercados financeiros. 

O Painel de Riscos do primeiro trimestre de 2020 pode ser consultado na íntegra aqui.  

 

http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/D02C56D4-0FE3-4375-B7F5-4DA9B83CD572/0/PaineldeRiscosASF1T2020_DC_FINAL_B.pdf
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Sobre o Painel de Riscos do Setor Segurador 

O painel de riscos do setor segurador português, de publicação trimestral, é uma das ferramentas 

utilizadas pela ASF para a identificação e mensuração dos riscos e vulnerabilidades do setor na 

perspetiva da preservação da estabilidade financeira, tendo por base um conjunto de indicadores, e 

considerando 6 categorias de risco: macroeconómico, crédito, mercado, liquidez, rendibilidade e 

solvabilidade, interligações, específicos de seguros vida e específicos de seguros não vida. 

No painel, o nível dos riscos é representado pelas cores: vermelho – alto; laranja – médio-alto; amarelo 

– médio-baixo; e verde – baixo. A tendência de evolução dos riscos (alteração nos último trimestre) é 

representada pelas setas: ascendente – aumento significativo do risco; inclinada ascendente – aumento 

do risco; lateral – constante; inclinada descendente – diminuição do risco; e descendente – diminuição 

significativa do risco. 

 


