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

 

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

Riscos do Setor Segurador com referência ao segundo trimestre de 2019. 

Os resultados demonstram um quadro de agravamento dos riscos de mercado, refletindo o 

aumento da volatilidade nos mercados obrigacionistas, contrabalançado com variações em 

sentido contrário nas categorias de rendibilidade e solvabilidade, interligações e riscos 

específicos de seguros não vida. Neste último caso, merece especial destaque a redução da 

notação global de alto para médio-alto, nos termos da metodologia do painel, refletindo as 

melhorias que têm vindo a ser registadas nos rácios de sinistralidade. 

No panorama macroeconómico, destacam-se a persistência de sinais de abrandamento 

económico e o aprofundamento do ambiente low yield, com as taxas de juro de longo prazo a 

atingirem valores negativos. Os efeitos deste último fator são sentidos na avaliação em alta 

das responsabilidades de seguros com perfis de longo prazo, com a consequente redução dos 

fundos próprios disponíveis, bem como sobre o modelo de negócio do ramo Vida. 

Tendo em conta os níveis cada vez mais reduzidos dos spreads de crédito dos títulos de 

emitentes soberanos e do setor financeiro a que as empresas nacionais se encontram 

expostas, o risco de reavaliação abrupta dos correspondentes prémios de risco continua a 

assinalar-se como um desafio de relevo para o setor, passível de materializar-se na sequência 

de choques externos decorrentes de fenómenos de natureza geopolítica. 

 

 

 

 

 

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 8 categorias de risco: macroeconómico, crédito, mercado, liquidez, rendibilidade e 

solvabilidade, interligações, específicos de seguros vida e específicos de seguros não vida. 

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 no 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. 


