
 
 
 

1 / 2 

Nota de Informação 
21 de dezembro de 2020 

 

Empresas de Seguros 

Recomendações relativamente a distribuições de dividendos ou outras medidas que 

afetem os fundos próprios no âmbito da situação excecional relacionada com o 

surto pandémico Coronavírus – COVID-19 – Circular n.º 4/2020, de 21 de dezembro 

 

No âmbito da monitorização dos riscos decorrentes do surto pandémico Coronavírus – 

COVID-19 na perspetiva do sistema financeiro, e do setor segurador, e não obstante a 

recuperação gradual a que se tem assistido nos mercados financeiros desde as quedas abruptas 

registadas em março e dos desenvolvimentos favoráveis recentes em matéria de vacinação, 

continua a verificar-se uma significativa incerteza no panorama macroeconómico. 

Neste enquadramento, em linha com as recomendações emitidas pela Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) através da Carta-Circular n.º 2/2020, de 30 de 

março, e reforçadas nas Cartas-Circulares n.º 6/2020, de 12 de maio, e n.º 7/2020, de 18 de 

agosto, justifica-se que as empresas de seguros nacionais continuem a nortear as suas políticas 

de gestão de capital por princípios de elevada prudência, no sentido da preservação, ou mesmo 

reforço, dos seus fundos próprios. 

É de assinalar a publicação, em 18 de dezembro de 2020, da Recomendação do Comité Europeu 

do Risco Sistémico (ESRB) n.º ESRB/2020/151, que altera a Recomendação n.º ESRB/2020/7 

sobre restrições de distribuições durante a pandemia por COVID-19, bem como o press release2 

da Autoridade Europeia de Supervisão de Seguros e Pensões Complementares de Reforma 

(EIOPA), que acompanha o seu relatório de Estabilidade Financeira de dezembro de 2020. 

Nestes documentos, é recomendada a implementação, pelas instituições financeiras e 

empresas de seguros, respetivamente, de um princípio de extrema prudência em decisões de 

distribuição de dividendos, recompra de ações e pagamento de remunerações variáveis. 

 

                                                           
1
 A Recomendação do ESRB pode ser consultada na seguinte hiperligação: 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_
of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.en.pdf.  
2
 O press release da EIOPA pode ser consultado na seguinte hiperligação: 

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-outlines-key-financial-stability-risks-and-vulnerabilities-
insurance-and-pension_en.  

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.en.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-outlines-key-financial-stability-risks-and-vulnerabilities-insurance-and-pension_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-outlines-key-financial-stability-risks-and-vulnerabilities-insurance-and-pension_en
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Tendo em conta estes desenvolvimentos, a ASF entendeu emitir a Circular n.º 4/2020, de 21 de 

dezembro, com orientações e recomendações específicas dirigidas às empresas de seguros 

nacionais em matéria de distribuições de dividendos ou outras medidas que afetem os fundos 

próprios. 

A Circular n.º 4/2020, de 21 de dezembro, pode ser consultada aqui. 

 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7F511977-6DD2-4848-A6CC-F77921A14A56/0/Circular4_2020.pdf

