
 
 
 

1 / 1 

Nota de Informação 
04 de outubro de 2022 

 

 

Publicação do Relatório do Setor Segurador e dos Fundos de Pensões 

relativo ao ano 2021 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões publica o Relatório do Setor 

Segurador e dos Fundos de Pensões (RSSFP) relativo ao ano 2021. 

O RSSFP disponibiliza um conjunto alargado de informação financeira e estatística e analisa de 

forma detalhada a evolução dos setores nacionais de seguros e de fundos de pensões, 

constituindo assim um documento de referência para os vários intervenientes no mercado e 

para o público em geral. 

O Relatório é composto por cinco capítulos, partindo da caracterização do enquadramento 

macroeconómico, nacional e internacional, durante o ano em análise, sem deixar de assinalar 

as evoluções relevantes registadas já em 2022. De seguida é abordada, de forma pormenorizada, 

cada uma das áreas sob supervisão prudencial da ASF, designadamente o setor segurador, a 

atividade de mediação de seguros e o setor dos fundos de pensões. Finalmente, é apresentada 

uma visão transversal sobre os Planos de Poupança-Reforma, tendo em conta as diferentes 

tipologias de veículo de financiamento subjacentes. 

O ano 2021 foi marcado por uma conjuntura macroeconómica de elevada incerteza a nível 

global, dadas as expetativas de recuperação económica face aos danos causados pela pandemia 

de COVID-19, que deflagrou no ano anterior. Não obstante, os principais indicadores de 

desempenho da atividade seguradora e de gestão de fundos de pensões apresentaram uma 

tendência global positiva ao longo do ano.  

Destaca-se, assim, a evolução positiva da produção das empresas de seguros durante o exercício 

em análise, a qual contrariou a quebra observada nos dois anos precedentes, motivado, 

essencialmente, pela variação positiva do ramo Vida, dada a maior aposta nos produtos de Vida 

Ligados. Já no setor dos fundos de pensões, realça-se a consolidação da tendência de 

crescimento do montante global de ativos sob gestão. 

Consulte a versão integral do RSSFP aqui.  

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/662C7E5A-4CA2-4CC2-AD74-450527B1C2AC/0/RSSFP_2021_12as.pdf

