
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Setor da aviação 

Voar nunca foi tão seguro. Agora, recomendamos a redução de determinadas classificações 
para refletir este progresso e disponibilizar ofertas mais competitivas 

Resumimos as conclusões da nossa revisão baseada em evidências abaixo e explicamos o raciocínio por trás das 
nossas alterações. 

Como é que as taxas de acidentes na aviação variam em diferentes países? 

As autoridades aeronáuticas de regiões como os EUA e a Europa demonstram as taxas de acidentes mais baixas no setor da aviação e 

proporcionam as fontes de dados e estatísticas mais ricas para analisarmos. Quando avaliámos os dados, encontrámos diferenças nas taxas de 

acidentes – as taxas de acidentes para helicópteros são menores do que as das aeronaves de asa fixa nos EUA. Curiosamente, encontramos o 

oposto no resto do mundo. As autoridades aeronáuticas de outras regiões publicam taxas de acidentes no setor da aviação mais elevadas ou 

proporcionam dados manifestamente insuficientes para determinar quaisquer taxas de acidentes. Nestes casos, podemos fazer inferências de 

programas globais de supervisão do setor da aviação.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quais são as principais conclusões para as classificações da 
aviação comercial? 

■ Aviação de transporte: o risco associado aos voos em 
companhias aéreas e em charters é mínimo em muitos países. 
As taxas de acidentes fatais em várias partes da Ásia e África 
melhoraram como resultado da maior colaboração 
regulamentar e programas de auditoria no domínio do setor da 
aviação. Consequentemente, as classificações para estes 
grupos de países foram reduzidas. 

■ Outra aviação: examinámos o risco associado a fins de voo 
específicos. As taxas de acidentes fatais em voos agrícolas, de 
combate a incêndios e de teste melhoraram e reduzimos as 
classificações em conformidade. 

Extrato das taxas gerais de acidentes da aviação 
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Quais são as principais conclusões relativas às classificações da 

aviação privada por tipo de aeronave? Taxa de mortalidade por motor/tipo de aeronave 

■ No geral, as taxas de acidentes fatais para a aviação privada (atividades não 

comerciais no âmbito da aviação civil ou geral) melhoraram ligeiramente ao 

longo dos últimos anos. No entanto, continuam a ser mais elevadas do que 

as das atividades de aviação comercial. 

■ O risco de "Lesão grave", o mais próximo substituto para o risco de 

incapacidade, é consistentemente inferior ao risco de mortalidade. 

Consequentemente, as classificações para subsídios de incapacidade 

foram reduzidas. 

■ As taxas de acidentes continuam a variar significativamente de acordo com o 

tipo de aeronave e motor. No geral, vemos taxas de acidente estáveis e a 

melhorar ligeiramente para estas categorias com algumas exceções – como 

Aeronaves Especiais Leves e de Desporto. Atualizámos as classificações em 

conformidade para as páginas de desporto relacionadas com aviação e 

aviação privada no Guia de vida. 
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Informações sobre seguros de vida e saúde 
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Como é que a experiência do piloto contribui para as taxas 

de acidentes da aviação privada? 

O erro humano continua a contribuir significativamente para as 

taxas de acidentes da aviação privada. A experiência do piloto 

(total de horas de voo) é o principal fator do erro humano. 

■ Os pilotos em formação demonstram baixo risco até se 

qualificarem como pilotos licenciados, que não requerem 

supervisão. Neste momento, o risco aumenta rapidamente. 

■ A taxa de acidentes por total de horas de voo atinge o pico 

em cerca de 500 horas. 

■ As classificações foram equilibradas considerando o nível de 

exposição anual ao risco da aviação e a experiência do piloto. 

Taxa de acidentes por total de horas de voo (TFH) 

(Pilotos classificados sem instrumentos, Aviação geral, FAA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em resumo 

A indústria da aviação revolucionou o transporte. O que outrora era considerado perigoso é agora visto como seguro e altamente regulamentado. 

Estes regulamentos melhoram as normas de segurança e resultam em taxas de acidentes mais baixas, que estão agora refletidas no Guia de vida 

para o ajudar a oferecer taxas mais competitivas. 

A indústria da aviação pode sofrer uma transformação significativa como resultado da pandemia COVID-19 e dos esforços para melhorar as 

normas de segurança – tanto no que diz respeito a acidentes quanto ao saneamento. Continuamos a monitorizar os desenvolvimentos e estamos 

empenhados em fornecer investigação de ponta e orientação atualizada no Guia de vida. 
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