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Painel de Riscos do Setor Segurador da ASF – Quarto trimestre de 2019 

 

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

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

disponível. Em concreto, o Painel considera os dados reportados pelas empresas de seguros 

com referência a 31 de dezembro de 2019, conjugado com a informação das variáveis 

financeiras relativas a 24 de abril de 2020, incorporando assim, neste último caso, a evolução 

dos mercados financeiros referente ao período após a declaração da pandemia COVID-19. 

Os resultados permitem evidenciar o agravamento significativo dos riscos macroeconómicos e 

de mercado no primeiro trimestre de 2020. O ambiente de baixas taxas de juro permanece 

como um dos principais desafios para o setor segurador, agora aliado aos efeitos da redução 

abrupta da atividade económica mundial e à incerteza sobre a capacidade e velocidade de 

recuperação futura. O risco de crédito permanece também sobre forte pressão, em particular 

face às perspetivas de revisão em baixa da qualidade creditícia de emitentes de títulos 

mobiliários. 

No que respeita à posição no final de 2019 para o negócio segurador, a classificação e a 

tendência dos riscos de rendibilidade e solvabilidade, de interligações e específicos de seguros 

mantiveram-se inalteradas, ao passo que o risco de liquidez sofreu um agravamento. Todavia, 

em termos prospetivos, o impacto da pandemia nos mercados financeiros e na economia real 

irá afetar negativamente estes indicadores, o que se tornará visível nas edições seguintes do 

Painel de Riscos. Assim, a publicação do presente Painel é importante também por permitir 

essa comparação. 

A presente edição do Painel de Riscos incorpora ainda o resulta de uma revisão metodológica 

substantiva efetuada ao cálculo de indicadores de risco, com especial enfoque na 

granularidade e sensibilidade da avaliação do risco específico de seguros Não Vida, assim como 

da metodologia usada para a classificação e agregação dos mesmos. 

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. 
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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. 


