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O Papel dos Actuários na Supervisão de Fundos de Pensões

Professor Enrique Devesa Carpio – Universidade de Valência
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Com o apoio de :



Os Actuários e o Interesse Público

A ac  vidade dos actuários reveste-se de importância decisiva nos domínios da ac  vidade 
seguradora e resseguradora, bem como em relação a fundos de pensões e à segurança social. 
Num contexto de transição da supervisão de seguros e de fundos de pensões – marcado no 
primeiro caso pela introdução do modelo de Solvência 2 – importa refl ec  r cri  camente sobre 
as condições de exercício desta ac  vidade, os requisitos de qualifi cação e regulação destes 
profi ssionais, em diversos modelos ins  tucionais de organização da sua ac  vidade e o seu 
contributo para a actuação da supervisão de seguros e de fundos de pensões, tendo presente 
a experiência de vários Estados-membros da UE. É para essa refl exão crí  ca que o presente 
Seminário pretende contribuir

— • —

Conferência Internacional CIRSF

As Grandes Tendências Actuais da Regulação e Supervisão do Sector Financeiro – 2015

Comunicamos entretanto que o CIRSF, em cooperação com o Banco de Portugal e a Autoridade de 
Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões, realizará a sua habitual Conferência Internacional 
Anual de Verão a 25 de Junho (manhã e tarde), contando-se para o efeito, entre vários outros 
oradores, com o Presidente da Autoridade Bancária Europeia (Andrea Enria) e com o Professor 
Viral Acharya da NYU Stern School of Business, um dos maiores especialistas mundiais em 
matéria de controlo de risco sistémico e estabilidade fi nanceira

Pode desde já efectuar a sua pré-inscrição para os seguintes endereços de email,
indicando especifi camente esta Conferência de 25 de Junho:

geral@cirsf.eu

 jean.monnet.chair.conferencia@gmail.com


