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No primeiro semestre de 2019, a produção global de seguro direto relativa à atividade em
Portugal situou-se em 6,4 mil milhões de euros, um valor idêntico ao registado no período
homólogo de 2018. Saliente-se, contudo, que os ramos Não Vida têm apresentado uma
evolução positiva nos últimos anos (5,6%, 8,3%, 7,8% e 7,4% nos primeiros semestres de 2016,
2017, 2018 e 2019, respetivamente). O ramo Vida, tipicamente mais volátil, registou um
decréscimo de 4,4% (refira-se que em junho de 2018 havia apresentado um crescimento de
21,1%).
Em junho de 2019, o valor das carteiras de investimento das empresas de seguros sob
supervisão prudencial da ASF totalizou 53 mil milhões de euros, representando um acréscimo
de 5,6% face ao final do ano. No mesmo período, as provisões técnicas, cujo valor foi superior
a 46,2 mil milhões de euros apresentaram um crescimento de 6,2%.
Os rácios de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR) e do Requisito de Capital
Mínimo (MCR), em junho de 2019, situaram-se em 174% e 485%, refletindo diminuições de 6 e
28 pontos percentuais respetivamente, face ao final de 2018.
No primeiro semestre de 2019, o número de fundos de pensões sob gestão passou de 229
para 235, na sequência da constituição de sete fundos (dos quais quatro PPR) e extinção de
apenas um fundo de pensões fechado.
As contribuições para os fundos de pensões apresentaram um acréscimo de 113,1%, face ao
período homólogo do ano anterior, aproximando-se dos valores registados em junho de 2016
e 2017. Os benefícios pagos registaram um crescimento de 4,3%, consistente com a evolução
dos últimos anos.
Os montantes geridos registaram um crescimento de 5,7% em relação ao final do ano transato,
totalizando 20,6 mil milhões de euros.
Os documentos podem ser consultados aqui.

