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Conferência anual da ASF debate o futuro do setor 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões realizou, no dia 17 de novembro, 

a sua Conferência Anual 2021, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 

O futuro dos setores dos seguros e dos fundos de pensões na era pós-COVID e os desafios da 

transição para uma economia e sociedade sustentáveis foram os grandes temas em debate 

respetivamente no primeiro e segundo painéis desta conferência, cuja sessão de abertura 

esteve a cargo da Senhora Presidente da ASF, Margarida Corrêa de Aguiar, e do Senhor 

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. O Senhor Ministro 

de Estado e das Finanças, João Leão, proferiu o discurso de encerramento. 

No arranque dos trabalhos foi possível assistir a uma intervenção de Mairead McGuiness, 

Comissária dos Serviços Financeiros da Comissão Europeia, a que se seguiu o Painel I, 

moderado por Pedro Duarte Neves, Consultor do Conselho de Administração do Banco de 

Portugal e que contou com as intervenções de Gabriel Bernardino, Ex-Presidente da European 

Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e Presidente da Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários (CMVM), António Ferreira Gomes, Deputy Director of the Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD, Directorate for Financial and Enterprise 

Affairs) e de João Freire de Andrade, Co-fundador e Presidente da Portugal Fintech. 

João Pratas, Presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e 

Patrimónios (APFIPP) e José Galamba de Oliveira Presidente da Associação Portuguesa de 

Seguradores (APS) integraram o Painel II, que teve como moderador Francisco Ribeiro Valério, 

Consultor e gestor de empresas e que contou, igualmente, com a participação em direto de 

Petra Hielkema, Presidente da EIOPA. 

A conferência, que decorreu em formato presencial para um número reduzido de pessoas, foi 

também transmitida em direto através do site desta Autoridade de Supervisão, tendo sido 

objeto de 2 174 visualizações e acompanhada em permanência por cerca de 400 pessoas, 

números bem demonstrativos do interesse suscitado pelo evento junto da sociedade. 

O vídeo-resumo da Conferência pode ser visualizado aqui. 

Assista ao vídeo integral da Conferência aqui. 

Consulte a intervenção da Senhora Presidente da ASF. 

Consulte a intervenção do Senhor Ministro de Estado e das Finanças. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=teRjYD945rU
https://www.youtube.com/watch?v=bkTAIoUyDkc&t=3009s
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/E4DD78D8-54BF-4270-A4CC-F881F5A47EA1/0/Interven%C3%A7%C3%A3odaPresidentedaASFConfer%C3%AAnciaAnual2021ASF17112021.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/F40E6558-CA16-4FBE-933C-9BD657E5DC2A/0/Interven%C3%A7%C3%A3odoMinistrodeEstadoedasFinan%C3%A7asConferenciaanualASF202117112021.pdf

