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ASF divulga vencedores da 1.ª Edição do Prémio Investigação ASF 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) procedeu hoje à entrega do 

“Prémio Investigação ASF” aos vencedores da 1.ª edição (2021/2022).  

A sessão de entrega do Prémio realizou-se durante a Conferência “A longevidade e a poupança 

para a reforma”, que decorreu no Auditório do edifício-sede da ASF, em Lisboa. A Senhora 

Presidente da ASF, Dra. Margarida Corrêa de Aguiar, proferiu o discurso de abertura.   

A Conferência contou com um painel de debate moderado pelo Dr. Hugo Borginho, Diretor do 

Departamento de Análise de Riscos e Solvência da ASF, e no qual os docentes universitários a 

Prof.ª Maria João Valente Rosa, especialista em Demografia, o Prof. Paulo Neto, especialista em 

Políticas Públicas e a Prof.ª Sandra Maximiano, especialista em Economia Pública e Bem-estar, 

debateram o tema da longevidade e da poupança para a reforma. 

Nesta primeira edição do “Prémio Investigação ASF” foram apresentados 12 trabalhos , de 

assinalável qualidade e provenientes de diversas áreas científicas, tendo o júri decidido 

atribuir o Prémio de Investigação ASF 2021 /2022, ex aequo, aos trabalhos Longevity - linked life 

annuities: the Portuguese Experience, 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, Longevity-linked life annuities: the Portuguese Experience, 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, com o título Saving for retirement through consumption: an application for 

Portugal, 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 resultados 

significativos em vários países. 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/75B9AE2D-2135-40AD-B386-81DFB00721F3/0/IntervencaodaPresidentedaASFConferenciaAlongevidadeepoupancaentregapremioinvestigaca.pdf
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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. 

Em 2021, a ASF decidiu instituir o “Prémio Investigação ASF” no sentido de incentivar a produção 

de trabalhos de investigação científica de elevado valor para o desenvolvimento dos mercados 

nacionais dos seguros e dos fundos de pensões. Em cada edição, o Prémio versará 

alternadamente sobre as áreas “Economia, Matemática e Tecnologia” e “Direito e 

Humanidades”.  

O Prémio de Investigação ASF tem um valor de 7 500 € e é atribuído por um júri independente, 

composto por individualidades oriundas da Academia e dos setores dos seguros e dos fundos de 

pensões, entre outros. 

O Júri da edição 2021, dedicada à área “Economia, Matemática e Tecnologia,” foi constituído 

pelo Dr. Rui Martinho, que presidiu, o Prof. João Andrade e Silva, do ISEG – Lisbon School of 

Economics and Management, o Prof. Manuel Esquível, da Universidade Nova de Lisboa, o Dr. 

José Veiga Sarmento, profissional do setor dos Fundos de Pensões e o Dr. Paulo Bracons, 

profissional do setor dos Seguros. 

A edição 2022/2023, que será lançada em breve, versará sobre a área “Direito e Humanidades”. 

Conheça os trabalhos vencedores, ex aequo, da 1.ª edição do “Prémio Investigação ASF”: 

• Longevity-linked life annuities: the Portuguese Experience; 

• Saving for retirement through consumption: an application for Portugal. 

Conheça o trabalho agraciado com uma Menção Honrosa nesta 1.ª edição do Prémio: 

• Modelação em SAS dos fulfilment cash flows e implementação do teste de operosidade 

no âmbito da Nova Norma de Relato Financeiro IFRS 17 

Consulte o microsite do “Prémio Investigação ASF”. 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/E411B89F-5CBB-4764-A62E-0D4B780E58C5/0/LongevitylinkedlifeannuitiesTheportugueseexperience.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/1931AA26-6775-413F-A64E-B11B4022541F/0/SavingforretirementthroughconsumptionanapplicationforPortugal.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7EE7625C-3D80-41E2-A033-B166AC61CF56/0/ModelacaoemSASdosfulfilmentcashflows_Testedeonerosidade_IFRS17.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7EE7625C-3D80-41E2-A033-B166AC61CF56/0/ModelacaoemSASdosfulfilmentcashflows_Testedeonerosidade_IFRS17.pdf
http://www.premioasf.pt/

