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CONFERÊNCIA: A LONGEVIDADE E POUPANÇA DE LONGO PRAZO PARA A 

REFORMA 

ENTREGA DO PRÉMIO INVESTIGAÇÃO ASF ꟾ 1ª EDIÇÃO 2021/2022 

 

Intervenção da Senhora Presidente da ASF, Dra. Margarida Corrêa de Aguiar, na Conferência: “A 

longevidade e poupança de longo prazo para a reforma” 

Entrega do Prémio Investigação ASF | 1.ª edição 2021/2022 

 

Lisboa, 28 de setembro de 2022 

Auditório da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Lisboa 

 

 

Excelentíssimas Senhoras, Excelentíssimos Senhores. 

 

Muito bom dia a todos.  

 

É com grata satisfação que os recebo neste auditório da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões para dar início a esta Conferência.  

 

Muito obrigada pela vossa participação, sejam muito bem-vindos. 

 

Permitam-me que comece por dirigir uma saudação especial aos membros do Júri da 1ª Edição do 

Prémio - Dr. Rui Leão Martinho, que preside ao Júri, Prof. João Andrade e Silva, Prof. Manuel Esquível, 

Dr. José Veiga Sarmento e Dr. Paulo Bracons - a quem agradeço reconhecidamente a colaboração neste 

projeto. 

 

Agradeço, também, aos oradores convidados para debater o tema da longevidade e poupança de 

longo prazo para a reforma - Profª Maria João Valente Rosa, Prof. Paulo Neto e Profª Sandra 

Maximiano – e ao Dr. Hugo Borginho, Diretor do Departamento de Riscos e Solvência da ASF que vai 

moderar o painel. 

 

Dou as boas-vindas aos vencedores que hoje distinguimos, aqui presentes – Ana Catarina Amorim, 

Roberto Carcache Flores, Abraham Hernandez Pacheco e Ana Margarida Ramos - e agradeço a todos 
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os candidatos que responderem à 1ª Edição do Prémio com a apresentação dos seus trabalhos que 

mereceram a análise e avaliação do Júri.  

 

Gostaria de começar por dedicar alguns minutos do nosso tempo ao Prémio. 

 

Na perspetiva da regulação e da supervisão do setor financeiro - e no caso concreto dos seguros e dos 

fundos de pensões - a dinamização e investimento em conhecimento sobre o funcionamento dos 

respetivos mercados constitui um contributo insubstituível, diria mesmo imperativo para o 

enriquecimento do exercício daquelas funções e do seu ajustamento à evolução dos mercados e das 

suas reais necessidades.  

 

Conscientes desta mais-valia, decidimos lançar em 2021 um prémio de investigação, aberto à 

academia e à sociedade em geral, encontrando nesta iniciativa um contributo para promover o 

interesse do estudo e da investigação de temas de interesse suscetíveis de fomentar a apelidada 

“evolução orgânica” das soluções aplicadas ao próprio mercado. 

 

Os trabalhos apresentados na 1ª Edição do Prémio, em número e qualidade muito relevantes, e em 

particular os trabalhos vencedores, são a expressão disso mesmo, motivando também o debate com 

os stakeholders sobre temas atuais e com potencial para apoiar soluções de mercado e opções de 

intervenção regulatória. 

 

Em termos de organização, o Prémio Investigação ASF reflete, por um lado, um espectro alargado de 

temas do setor dos seguros e do setor dos fundos de pensões e, por outro lado, a necessidade de uma 

avaliação dos trabalhos baseada em critérios homogéneos. 

 

Optámos, assim, por instituir um prémio de periodicidade anual, mas de temática bianual, ou seja, o 

prémio tem edições anuais, mas o seu foco irá alternando entre as áreas da “Economia, Matemática e 

Tecnologia”, como a presente edição, e as áreas do “Direito e Humanidades”, às quais será dedicada a 

2ª edição.  

Costuma dizer-se que o conhecimento não tem preço. No entanto, é necessário criar bases que tornem 

a investigação possível e é necessário apoiar os próprios investigadores. Não será possível alcançar a 

evolução do conhecimento e soluções regulatórias adequadas sem estudo e investigação.  
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Foi, pois, com este intuito, o de apoiar e incentivar a investigação nas vastas temáticas que se inserem 

e se interligam com o mercado segurador e o mercado de fundos de pensões que a ASF entendeu 

lançar este Prémio.  

 

Num mundo acelerado de inovação e em constante transformação, existe uma necessidade acrescida 

de estudos e de pensamento crítico que permitam informar de uma forma estruturada e 

fundamentada decisões e políticas de regulação e supervisão, em temas tão variados - e para citar 

alguns de relevo e desafiantes no ecossistema supervisionado por esta Autoridade – como (I) a 

digitalização, a inovação tecnológica, a alteração de paradigma para uma sociedade sustentável, os 

novos riscos emergentes das alterações climáticas, os fenómenos do envelhecimento demográfico e 

do aumento da longevidade ou (II) a revisão do Regime de Solvência II e a perspetiva de uma nova 

diretiva de recuperação e resolução de empresas de seguros, a alteração do regime jurídico do seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel, incluindo a transposição da diretiva sobre esta 

matéria, e a implementação da IFRS 17. 

 

A excelente 1ª Edição do Prémio Investigação ASF, que hoje culmina com a divulgação dos trabalhos 

vencedores, e os muitos temas que podem suscitar mais conhecimento, permitem-nos encarar com 

elevadas expectativas a 2ª Edição dedicada às áreas do “Direito e Humanidades” cujo lançamento 

anunciaremos brevemente. 

 

Na 1ª Edição do Prémio foram apresentados 12 trabalhos, de assinalável qualidade e provenientes 

de diversas áreas científicas, tendo o júri decidido atribuir o Prémio, ex aequo, aos trabalhos Longevity 

- linked life annuities, da autoria de Ana Catarina Amorim, e Saving for retirement through consumption: an 

application for Portugal, de Roberto Carcache Flores, Abraham Hernandez Pacheco e Ana Margarida 

Ramos. 

 

O primeiro destes trabalhos aborda a temática das rendas vitalícias indexadas à longevidade, matéria 

de grande interesse e relevância para o setor segurador, propondo a utilização deste tipo de rendas 

face às frequentes alterações de esperança de vida. 

O segundo trabalho aborda de forma inovadora um problema essencial da sociedade portuguesa - a 

poupança para a reforma, através de um novo método, via consumo -, propondo uma solução concreta 

para esta premente questão e que já tem sido implementada com bons resultados em vários países. 

 



 
 
 
 

4 / 6 

O Júri decidiu, ainda, atribuir uma Menção Honrosa ao trabalho de Raquel Ramos intitulado Modelação 

em SAS dos fulfilment cash flows e implementação do teste de operosidade no âmbito da Nova Norma 

de Relato Financeiro IFRS 17, obra resultante de uma parceria entre a Academia e o Mercado 

Segurador, e que foi distinguida pela sua qualidade, atualidade e interesse para a atividade. 

 

Gostaria agora de dedicar alguns minutos ao debate que iremos ter sobre a longevidade e a poupança 

de longo prazo para a reforma. 

 

Na verdade, os dois temas escolhidos para o debate – longevidade e poupança de longo prazo para a 

reforma - foram suscitados, justamente, pelos trabalhos vencedores que resumidamente atrás 

apresentei. 

 

Gostaria de sublinhar o papel que o setor segurador e o setor dos fundos de pensões podem e devem, 

na minha perspetiva, desempenhar na oferta de produtos de cobertura dos riscos ligados à 

longevidade e na captação e canalização de poupança de longo prazo para a reforma, que se pode 

revestir em benefícios de rendimento e/ou prestação de serviços, por exemplo, long care.  

 

Com efeito, os seguros e os fundos de pensões têm um contributo para dar na oferta de respostas 

associadas à longevidade e à poupança.  

 

Respostas que passam, por um lado, pela incorporação de inovação no desenho de produtos - capazes 

de conciliar fluxos regulares de rendimento e proteção aos riscos de despesas médicas e outras 

provenientes de problemas de saúde que decorrem do aumento da idade e da dependência - e, por 

outro lado, suscetíveis de mobilizar a captação de poupança de longo prazo. 

 

O envelhecimento demográfico está a impor, como bem sabemos, correções na redistribuição do 

consumo e do rendimento ao longo do ciclo de vida. Sendo maior a longevidade, é necessário gerar 

mais rendimento e/ou acumular mais poupança durante a vida ativa. 

O contexto descrito, sumariamente, é certo, reforça a importância socioeconómica dos seguros e dos 

fundos de pensões.  

 

Esta importância está dependente do posicionamento da própria atividade seguradora e atividade dos 

fundos de pensões, em termos de oferta de produtos e serviços, da qual pode resultar maior ou menor 
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satisfação de necessidades e maior ou menor contributo para a transformação cultural associada ao 

fenómeno do envelhecimento e na qual assume importância crescente a literacia financeira e a 

economia comportamental. 

 

Sabemos, porém, que as políticas públicas, designadamente as fiscais neste domínio da poupança para 

a reforma, são um fator determinante. 

 

O envelhecimento está a colocar pressões crescentes na sustentabilidade financeira dos sistemas 

públicos de pensões e nos sistemas de saúde.  

 

Portugal apresenta um perfil de poupança dos particulares relativamente baixo. A comparação da 

realidade nacional com a de outros países da OCDE evidencia a existência de diferenças significativas 

no papel desempenhado pela poupança complementar para a reforma. 

 

A possibilidade de vivermos mais tempo é uma felicidade. Mas o que importa verdadeiramente é 

vivermos numa sociedade que se organiza em torno desta conquista. 

 

Precisamos de um envelhecimento saudável e cuidados adequados para prolongar a vida com 

qualidade.  

 

Significa isto que não deveríamos manter – nós os cidadãos, as empresas, a sociedade civil, os governos 

e o Estado – os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, a mesma organização económica e 

social, os mesmos “marcadores” administrativos que fazem as pessoas velhas antes de tempo. 

 

Temos de nos reinventar. Os seguros e os fundos de pensões devem ser agentes ativos desta 

transformação, integrando a longevidade nos seus ecosistemas de inovação, negócio e operações. A 

longevidade é ela própria um fator de inovação. 

 

As autoridades de supervisão financeira podem e devem desempenhar um papel relevante na 

regulação das respostas ao risco de longevidade e na supervisão da conduta do mercado e, bem assim, 

na educação financeira. 
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Devem trabalhar para criar confiança e segurança, o seu trabalho deve ser conhecido e reconhecido 

pelos cidadãos e pelas instituições.  

 

O compromisso da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões é o de desenvolver uma 

regulação forte sobre a oferta dos produtos e uma supervisão presente e eficaz. 

 

O seu foco é acautelar que os consumidores, investidores e participantes disponham de informação 

completa e rigorosa, descodificada e transparente e assegurar que a poupança investida sirva o 

propósito para que foi constituída: garantir a melhoria de condições de vida dos futuros pensionistas. 

 

E termino, não sem antes agradecer aos membros da task force interna, criada pelo Conselho de 

Administração para responder ao desafio do lançamento deste Prémio. 

 

E agora sim finalizo a minha intervenção, desejando a todos, em meu nome e do Conselho de 

Administração, uma proveitosa manhã. 

 

 

 

 


