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Colaboração com:

Y seguros

OS SEGUROS E OS RISCOS 
CATASTRÓFICOS  

– O CASO ATUAL DA PANDEMIA

A
epidemia provocada pela 
Covid-191, para além das con-
sequências trágicas em termos 
de perdas de vidas humanas, 
terá um custo estimado para a 
economia global de 12 triliões 

de USD em 20202, colocando a economia 
mundial em recessão, fruto das medidas 
decretadas pelos governos nacionais de 
confinamento, de restrições na mobilidade 
e de encerramento de determinadas ati-
vidades económicas. Teremos um decrés-
cimo no PIB em praticamente todas as 
economias mundiais, nomeadamente nas 
principais, com a China a conseguir, ainda 
assim, que a sua estimativa apresente um 
crescimento ligeiro.

As nefastas consequências económi-
co-sociais em todos os sectores de ativi-
dade e em todo o tipo de empresas, inde-
pendentemente da sua dimensão, são hoje 
uma realidade com que todos nos vimos 
confrontados. Esta crise pandémica veio 
demonstrar o quanto o nosso sistema fi-
nanceiro e os sistemas de saúde nacionais 
são vulneráveis. O mercado financeiro está 
presentemente a demonstrar uma enorme 
volatilidade, devido à incerteza que existe 
sobre o fim da crise pandémica e o valor 
do impacto, no fim da mesma. Já os siste-
mas de saúde acabaram por colapsar em 
alguns países, chegando ao ponto extremo 
de se terem de tomar decisões impensáveis, 
na gestão da vida das pessoas.

Quanto ao setor Segurador, especia-
listas têm apontado as principais conse-
quências a fazerem-se sentir, em resumo, 
em quatro dimensões 3: Balanço (dimi-
nuição do valor dos activos), Demonstração 
de Resultados (menor volume de prémios 
emitidos como resultado da queda do PIB 

e aumento do custo de resseguro), Liquidez 
(menores rendimentos financeiros, poten-
cial atraso nas cobranças de prémios) e 
Capital (deterioração do valor e da quali-
dade da carteira de investimentos). 

Entre as linhas de negócio mais ex-
postas ao risco pandémico, a nível inter-
nacional, encontramos os ramos de Não-
Vida de Perdas de Exploração, de Riscos 
Cibernéticos, de Responsabilidade Civil, 
de Cancelamento de Eventos e de Viagem. 

Nos ramos de Vida, as reflexões mais re-
levantes serão percebermos qual é o ex-
cesso de mortalidade, em função da 
Covid-19 e o impacto da evolução dos 
mercados financeiros e da capacidade  
de poupança.

A estimativa das perdas seguras globais 
relacionadas com a Covid-19 aponta para 
um custo total entre €30 mil milhões e 
€100 mil milhões, ao que se adicionarão 
os custos com sinistros relacionados com 
os outros riscos catastróficos. Aqui incluí-

«A ESTIMATIVA 
DAS PERDAS 

SEGURAS GLOBAIS 
RELACIONADAS 
COM A COVID-19 

APONTA PARA  
UM CUSTO TOTAL 

ENTRE €30 MIL 
MILHÕES E €100 
MIL MILHÕES»

por José Leão,  
Presidente da Comissão Técnica Riscos Catastróficos da APS  

e Head of Reinsurance do Grupo Ageas Portugal

1 • É o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2
2 • Fonte: Fundo Monetário Internacional, Junho de 2020
3 • Fonte: Grupo Marsh & McLennan Companies.
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sociedade, para esta tipologia de riscos 
catastróficos, bem como na identificação 
das medidas de prevenção que nos permi-
tam mitigar o aparecimento destes riscos 
e o impacto por eles gerados.

Revela-se assim fundamental a con-
cretização de um diálogo aberto entre as 
entidades públicas e o sector privado, no 
lançamento do tema das soluções de re-
siliência partilhada, porque esta tipologia 
de eventos e de riscos são de uma dimen-
são tão elevada que, actuando isoladamen-
te, nenhum dos stakeholders, por si, será 
capaz de criar uma solução efectiva. 

Numa situação de risco pandémico, 
pela sua dimensão, os princípios de mu-
tualização e de diversificação do risco,  
que são a base do conceito de Seguro, não 
estão garantidos.  

De acordo com o último relatório da 
EIOPA5, os prémios de seguros do ramo 
de Perdas de Exploração recolhidos du-
rante 100 anos não chegam para pagar 
dois meses de sinistros relacionados com 
a paragem da actividade resultante do 

mos, por exemplo, as perdas relacionadas 
com os furacões do Atlântico Norte, e que 
poderão transformar o ano de 2020 num 
dos anos mais relevantes no valor de 
custos com sinistros. Por outro lado, a 
redução dos rendimentos financeiros está 
a gerar um aumento generalizado no 
custo das protecções de resseguro e de 
retrocessão (aumento no custo de resse-
guro em 30% a 50% no Japão, 20% a 30% 
na Florida e no intervalo entre 5% a 10% 
em outros mercados). 

De acordo com o relatório de Junho de 
2020 do Banco de Portugal, é projectada 
uma queda do PIB nacional de 9,5% para 
o ano de 2020 e um aumento da taxa de 
desemprego para 10,1%, refletindo a pa-
ralisação abrupta da atividade económica 
no 1º semestre do ano. 

Em termos de produção de seguros, o 
volume de prémios acumulado de Janeiro 
a Outubro de 2020 apresenta uma dimi-
nuição de 41,6% no ramo Vida e um au-
mento de 4,0% nos ramos Não-Vida (mas 
que em Março se situava no 6,7%).4 A si-
nistralidade nos ramos Não-Vida, apre-
sentou um decréscimo fruto da menor 
mobilidade e do confinamento, mas esti-
ma-se que no 2º semestre do ano esta volte 
de novo a aumentar (ex: multirriscos, 
automóvel, saúde), quer pelo incremento 
de custos decorrente da pandemia (ex: 
testes, tratamentos oncológicos adiados e 
em AT), quer ainda por um possível in-
cremento da fraude, típico de períodos  
de crise.

O sector segurador, ao ser chamado a 
intervir durante esta crise pandémica, 
reagiu de uma forma rápida, comunicando 

de uma forma próxima com os seus clien-
tes, acelerando os processos de digitali-
zação em curso, criando novas soluções 
online (em especial, na área da Saúde), 
revisitando os conteúdos de prevenção e 
de informação sobre os procedimentos 
em caso de sintomas, adequando os níveis 
de oferta de forma a minorar o impacto 
no negócio das empresas, simplificando 
processos de subscrição na aceitação de 
riscos e na regularização de sinistros, entre 
outros. Com os colaboradores, as empresas 
do sector foram capazes de privilegiar o 
trabalho remoto, reduzindo as necessida-
des de mobilidade, medida essa funda-
mental para reduzir o risco de contágio, 

risco pandémico. A situação torna-se ainda 
mais grave se tivermos em conta a possi-
bilidade de os governos terem necessidade 
de procederem ao confinamento das 
nossas vidas e das empresas, o que torna 
a exposição ainda mais agravada. 

Deste modo, torna-se relevante pensar 
em soluções adicionais que complemen-
tem o que a indústria seguradora e resse-
guradora pode oferecer. É neste âmbito 
que devemos considerar as soluções de 
resiliência partilhada⁶ que assentam em 
quatro elementos: i) caracterização do 
risco, ii) prevenção do risco, iii) desenho 
do produto e iv) transferência do risco.

A modelização do risco e a obtenção 
de dados, que se encontram quer na posse 
de entidades publicas quer do sector pri-
vado, são um tema chave (percentagem 
da população que utiliza transportes 
públicos, rácios de contágio, índice de 
mobilidade, percentagem de população 
imune, capacidade de testagem ao longo 
do tempo), geridos com um enquadra-
mento da Protecção de Dados.

salvaguardando a sua saúde e bem-estar, 
bem como das suas famílias.

Ao nível da Associação Portuguesa de 
Seguradores, foi criado um Fundo Solidá- 
rio, que se destinará a apoiar os familiares 
de um conjunto de profissionais que, no 
exercício da sua profissão ou de missão 
voluntária, tenham testado positivo à 
doença Covid-19 e, em consequência dela, 
tenham falecido ou venham a falecer.

Podemos dizer que, perante este even-
to, o sector segurador mostrou-se sólido, 
mas com novos e entusiasmantes desafios 
pela frente. 

A nível global, as economias que com 
maiores taxas de penetração de seguros 

«A TRANSFERÊNCIA DE RISCO 
DEVERÁ ESTAR PREVISTA  
E ASSEGURADA POR DIFERENTES 
CAMADAS DE PROTECÇÃO»

4 • APS – Associação Portuguesa de Seguradores 

5 • EIOPA – Issues Paper on Shared Resilience Solutions for Pandemics, July 2020 

6 • EIOPA – Issues Paper on Shared Resilience Solutions for Pandemics, July 2020 

são aquelas que agora apresentam um nível 
de recuperação inicial mais sustentado, 
podendo ser, por isso, interpretadas como 
economias mais resilientes. 

Portugal apresenta uma taxa de pou-
pança do rendimento disponível baixa 
(tendo atingido um valor mínimo de 4% 
no 3º trimestre de 2018, quando em 1995 
era de 15%) e tem uma taxa de penetração 
de seguros, nomeadamente para o risco 
sísmico, muito aquém da exposição ao 
risco (apenas 15% do parque habitacional 
nacional tem cobertura de seguros para 
sismos), pelo que é urgente tomar medidas 
que contribuam para o aumento quer da 
literacia financeira quer da percepção na 

O VOLUME DE PRÉMIOS ACUMULADO 
DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020  
APRESENTA UMA DIMINUICÃO DE 41,6% 
NO RAMO VIDA E UM AUMENTO  
DE 4,0% NOS RAMOS NAO-VIDA
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Há que aproveitar ainda a maior per-
cepção do risco e a implementação de 
medidas de prevenção, que resultou da 
experiência da primeira vaga da pandemia. 
Temos exemplos implementados quer no 
sector privado (planos de continuidade de 
negócio, trabalho remoto, testes) quer no 
sector publico (maior capacitação hospi-
talar, aumentar a capacidade de testar e 
de controlar os surtos de contágio). Este 
é, sem dúvida, um desafio para o nosso 
sector. O de criar ferramentas que consi-
gam medir a eficiência destas medidas de 
prevenção e reflecti-las posteriormente 
nos prémios de seguro.

Ao nível do desenho do produto, as 
questões que estão a ser discutidas entre 
diversas entidades e fóruns assentam no 
regime obrigatório ou voluntário da co-
bertura, se deverá ser considerada como 
uma cobertura adicional ou um novo 
produto, se deverá ser suportado por 
produto paramétrico, onde o pagamento 
do sinistro é baseado num parâmetro ou 
índice previamente definido, ou numa 
cobertura tradicional.  É importante re-
forçar, neste ponto, a mensagem de que o 
impacto económico não resulta do risco 
pandémico em si mesmo, mas das medidas 
que resultam do confinamento decretadas 
pelos governos nacionais e instituições 
europeias, em função da gravidade da 
evolução da pandemia.

Acima da franquia assumida pelos 
tomadores de seguro, a transferência de 
risco deverá estar prevista e assegurada 
por diferentes camadas de protecção, a 
saber: uma primeira camada representada 
pela indústria seguradora ou Pool de se-
guradoras, uma segunda camada repre-
sentada pelo mercado de resseguro, uma 
terceira camada constituída pelos dife-
rentes estados nacionais e, por fim, uma 
última camada suportada pela União 
Europeia. O papel de cada camada deve 
estar previsto e definido de uma forma 
clara e transparente. Será uma transfe-
rência de risco dinâmica ao longo do 
tempo, isto é, no inicio será esperado que 

a capacidade privada disponível seja mais 
limitada, mas à medida que existir um 
maior conhecimento do risco e em como 
o avaliar, a indústria Seguradora e Res- 
seguradora poderão aumentar o seu su-
porte, trazendo capacidade, actuando o 
Estado e a UE como resseguradores de 
última instância.

A União Europeia pode e deve facilitar, 
incentivar e coordenar o lançamento 
destas iniciativas, buscando a criação deste 
tipo de soluções. Portugal, ao contrário 
de outros países, não dispõe de nenhuma 
solução criada para enfrentar, por exem-
plo, o risco sísmico e deverá aproveitar 
esta oportunidade para relançar de novo 
a discussão sobre o tema.

A implementação de soluções nacio-
nais, na União Europeia, visa minorar os 
efeitos na economia deste tipo de riscos, 
evitando a fragmentação económica entre 
os países que a constituem e limitando a 
exposição desta como ressegurador de 
última instância. 

A criação de uma metodologia que 
permita analisar a nível macro quais as 
melhores práticas em cada país ou região 
poderá permitir identificar melhor e de 
uma forma consistente quais os indica-
dores que irão agilizar o pagamento de 
sinistros e quais os limites a aplicar.

O financiamento ou o apoio como 
ressegurador, de última instância, pode 
ficar condicionado à implementação destas 
soluções a nível nacional. Será recomen-
dável que cada país tenha o seu dashboard 
de gestão de riscos catastróficos e identi-
ficadas as soluções implementadas para 
os enfrentar.

Por fim, deveremos ser capazes de su-
portar a criação de um programa de seguro 
para o risco pandémico que permita ace-
lerar a recuperação económica e contribua 
para uma mudança nos valores da socie-
dade, aumentando a perceção para este 
tipo de riscos e melhorando os comporta-
mentos preventivos de todos os interve-
nientes (Clientes, Parceiros, Seguradoras 
Resseguradores, Estado, Comunidade). 

Uma última nota para realçar o risco 
relacionado com as mudanças climáticas, 
risco esse que não deve ser subestimado. 
Assistimos a uma maior frequência de 
fenómenos da natureza catastróficos ao 
longo de vários anos, onde Portugal não 
foge à regra, pelo que toda a sociedade se 
deve empenhar para tomar comporta-
mentos de prevenção e de protecção que 
permitam enfrentá-los com maior segu-
rança e eficácia. 


