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Reunião do Conselho Consultivo da ASF  

03-12-2020 

 

O Conselho Consultivo da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

reuniu hoje dia 3 de dezembro, tendo sido submetido para sua apreciação o Relatório do Setor 

Segurador e dos Fundos de Pensões (RSSFP) relativo a 2019. Na presente reunião foram ainda 

apresentadas as linhas gerais do Plano Estratégico da ASF para o período 2020 – 2024. 

O Conselho Consultivo é um órgão de consulta da ASF sobre as grandes linhas de orientação 

estratégica relativas à coordenação dos setores de atividade sob supervisão da ASF, ao qual 

compete pronunciar-se sobre temas submetidos pelo Conselho de Administração da ASF, 

apreciar os relatórios anuais desta Autoridade e apresentar, de sua própria iniciativa, 

recomendações e sugestões no âmbito das atribuições da ASF. 

Este órgão de consulta é presidido pela Presidente do Conselho de Administração da ASF 

sendo ainda composto por um representante do Governo Regional dos Açores e por um 

membro do Governo Regional da Madeira, por um membro do Conselho de Administração do 

Banco de Portugal e por um membro do Conselho de Administração da Comissão de Mercados 

de Valores Mobiliários, pelo Diretor-Geral da Direção Geral do Consumidor, pelo presidente de 

uma das associações de defesa dos consumidores, pelo presidente de uma das associações das 

empresas de seguros, pelo presidente de uma das associações das entidades gestoras de 

fundos de pensões, pelo presidente de uma das associações de mediadores de seguros, por 

um representante da economia social e por três individualidades designadas pelo membro do 

Governo responsável pela área das Finanças.   

Nesta reunião participou pela primeira vez a CASES - Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social, em representação da economia social. 

Conheça os membros do Conselho Consultivo da ASF aqui.  

 

 

 

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/6C695485-7BCA-405D-BE04-3ED29927BA73.htm

