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Recomendações em matéria de ajustamento dos contratos de seguro em resposta  

aos impactos da situação epidemiológica em Portugal  

decorrente da doença COVID-19 

Tendo em vista o objetivo principal de proteção dos tomadores de seguros, segurados, 

subscritores, participantes, beneficiários e lesados, cabe à Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões (ASF) promover a estabilidade e solidez financeira das 

entidades sob a sua supervisão, bem como a garantia da manutenção de elevados padrões 

de conduta por parte das mesmas. 

O regime excecional e temporário, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, relativo ao 

pagamento dos prémios de seguro e aos efeitos da diminuição temporária do risco nos 

contratos de seguro decorrentes de redução significativa ou de suspensão de atividade, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio, veio já permitir soluções de 

redução dos prémios convencionadas entre as partes. 

Atentos ao relevante papel económico-social que o seguro desempenha, e tendo presente 

que os produtos de seguros foram definidos tendo em consideração um perfil de risco, 

comportamentos e necessidades dos tomadores de seguros diferentes dos efetivamente 

vividos durante o período de confinamento, a ASF regista positivamente a tomada de 

medidas por parte dos operadores no sentido de assegurar um tratamento justo ao tomador 

do seguro durante esse mesmo período. 

A ASF entende ainda como positivo e apoia os esforços das empresas que confrontadas com 

a diminuição da sinistralidade em alguns seguros, como por exemplo o automóvel e os 

acidentes de trabalho, consideram a possibilidade de refletir esta diminuição de riscos nas 

suas carteiras, num ajustamento dos prémios de seguro a pagar. 

No entanto, reconhece-se também alguma preocupação quanto à evolução da sinistralidade 

no período pós-confinamento, sendo expectável que, designadamente no seguro automóvel, 

mas também noutros segmentos, como no seguro de acidentes de trabalho ou no seguro de 

saúde, se possa vir a observar, simultaneamente, um aumento da frequência e um aumento 

dos custos médios. 
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Assim, tendo presente este contexto, entende a ASF que a alteração das condições contratuais, 

incluindo as relativas à diminuição dos prémios, nos casos em que houve diminuição da 

sinistralidade, será positiva para o mercado, mas, a ter lugar, deve ser efetuada de forma 

equitativa e ponderada, não podendo comprometer a adequação do contrato e das tarifas face 

ao risco e o equilíbrio técnico da modalidade em causa, nem descurar a incerteza face aos riscos 

ainda desconhecidos e deve, em qualquer caso, ser analisada, pelo menos, para o conjunto da 

anuidade e tendo em consideração as várias componentes da tarifação. 

A situação epidemiológica em Portugal decorrente da pandemia da doença COVID-19, 

associada às medidas extraordinárias destinadas à sua contenção, teve e continuará a ter um 

potencial impacto no risco coberto pelos contratos de seguro, pelo que é essencial assegurar a 

capacidade do setor segurador responder às adversidades e aos desafios que se colocam, 

contribuindo para a estabilidade financeira e ajustando as soluções contratuais de forma a 

prosseguir um justo equilíbrio contratual. 

Por fim, tendo em vista garantir a manutenção de elevados padrões de conduta por parte das 

empresas de seguros, promovendo também a estabilidade e solidez financeira das entidades 

sob a sua supervisão, a ASF continuará, no âmbito das suas competências, a acompanhar esta 

matéria, ponderando em cada momento as medidas mais adequadas ao tratamento equitativo 

dos tomadores de seguros e à preservação da boa reputação e resiliência do setor segurador. 

Consulte a Circular n.º 1/2020, de 26 de maio, aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/80A70EFE-FCE6-436F-BE3B-CA03273F444A/0/Circular1_2020Recomendaçõesemmatériadeajustamentosdoscontratos.pdf

