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Conferência comemorativa dos 40 anos da ASF debate poupança de longo prazo para 

a reforma e o atual Protection Gap 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) realizou, no dia 17 de 

novembro, a sua Conferência Anual 2022, que decorreu no Centro Cultural de Belém (CCB), em 

Lisboa, e que este ano marcou também o culminar das comemorações do 40.º aniversário da 

Instituição, cuja atividade se iniciou em 17 de novembro de 1982. 

O Senhor Ministro das Finanças, Fernando Medina, proferiu o discurso de abertura da 

Conferência, a que se seguiu a intervenção da Senhora Presidente da ASF, Margarida Corrêa de 

Aguiar. 

No primeiro dos dois painéis da Conferência o Professor Fernando Alexandre, da Universidade 

do Minho, fez a apresentação dos resultados preliminares de um estudo sobre a poupança de 

longo prazo para a reforma em Portugal, produzido por aquela Universidade. Partindo de um 

inquérito à população residente em Portugal com idades entre os 25 e 65 anos, o estudo 

caracterizou e identificou fatores determinantes para a poupança destinada à reforma, 

individualizou os planos de pensão empresa enquanto alavancas de estímulo ao aforro 

individual e detalhou a perceção do universo inquirido quanto ao papel da supervisão dos 

produtos de poupança. 

Moderado pelo Consultor Rui Pedras, o painel contou também com as participações de 

Fernando Teixeira dos Santos, ex-Ministro das Finanças, e de Cristina Casalinho, Diretora 

Executiva do Banco BPI. 

O Protection Gap atualmente existente no nosso país foi o tema em destaque no segundo painel, 

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

Portugal. O Professor Miguel Ferreira, da Nova School of Business and Economics, apresentou 

um estudo alargado sobre os principais Protection Gaps que a economia portuguesa enfrenta. 

Sinalizando os principais riscos que presentemente se colocam e os Insurance Protection Gaps 

verificados, o estudo aponta igualmente potenciais respostas e soluções, com referência ao 

papel do setor segurador e dos fundos de pensões no controlo e na mitigação dos efeitos 

desfavoráveis em caso de materialização de tais riscos. 
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Este painel contou com os contributos de José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação 

Portuguesa de Seguradores (APS) e de Tim Jehnichen, Presidente Ejecutivo Munich Re Sucursal 

en España.  

A terminar a Conferência houve ainda lugar à Cerimónia de obliteração do selo comemorativo 

dos 40 anos da ASF, onde tomaram parte a Senhora Presidente da ASF, Margarida Corrêa de 

Aguiar e o administrador executivo dos CTT – Correios de Portugal, S.A., António Pedro Silva. 

 
Assista à gravação da Conferência 

Consulte a intervenção do Senhor Ministro das Finanças 

Consulte a intervenção da Senhora Presidente da ASF 

Consulte a apresentação do estudo “Poupança de longo prazo para a reforma” 

Consulte a apresentação do estudo “Protection Gaps na economia portuguesa” 

 

 

 

https://youtu.be/Q2gtnE3irs0
http://slx01cms02/NR/rdonlyres/F4FF554A-5D47-4D9E-8EC9-5737B84E6058/0/IntervençãodoMinistrodasFinanças_Conferência40AASF_17112022.pdf
http://slx01cms02/NR/rdonlyres/A14FEFBD-10ED-4E16-9FAA-9579A1CBA521/0/IntervençãoPresidenteASF_ConfAnualASF22.pdf
http://slx01cms02/NR/rdonlyres/90E01061-116B-45B6-A58C-0828514218F1/0/01Poupançaparaareforma.pdf
http://slx01cms02/NR/rdonlyres/89913B9D-F8B2-4841-8863-A5F53DDB744D/0/02Protectiongapsnaeconomiaportuguesa.pdf

