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Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL) 

realiza 17.ª Assembleia Geral e XXIV Conferência  
 

A Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL) é uma entidade sem fins lucrativos e de âmbito 

internacional, que integra as autoridades de supervisão de seguros e fundos de pensões e organismos 

similares dos países e território de língua oficial portuguesa. 

São membros efetivos da ASEL a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), a 

Superintendência de Seguros Privados do Brasil (SUSEP), o Banco de Cabo Verde (BCV), a Autoridade 

Monetária de Macau (AMCM), o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), a Autoridade 

de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o Banco Central de S. Tomé e Príncipe (BCSTP) e o 

Banco Central de Timor-Leste (BCTL). 

De acordo com os seus estatutos, são objetivos da Associação:  

− fomentar a troca de informações e experiências entre os seus membros e com organizações 

congéneres; 

− promover a formação de quadros técnicos; 

− contribuir para a prestação de assistência técnica de uma forma coordenada entre os seus 

membros; 

− apoiar o desenvolvimento de métodos de regulação e supervisão do mercado segurador e a 

melhoria da sua eficácia tendo em vista a proteção dos interesses dos segurados e demais 

beneficiários de seguros. 

A ASEL constituiu-se formalmente em 23 de abril de 2004, em Lisboa, sendo membros fundadores da 

Associação as autoridades de supervisão de seguros e fundos de pensões de Angola, Brasil, Cabo-Verde, 

Macau, Moçambique, Portugal, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 

 

Nota de Informação 
18 de setembro de 2020 

 



 
 

2/2 
 

 

 

Em 22 de julho de 2014, foi atribuída à ASEL a categoria de Observador Consultivo da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

A ASEL tem sede na Av. da Republica, n.º 76, 1600-205 Lisboa e o seu secretariado tem sido assegurado 

pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) desde a data de constituição. 

A Associação reúne-se anual e rotativamente no país ou território de cada membro, constituindo esses 

encontros um fórum privilegiado de intercâmbio de conhecimentos e experiências e uma oportunidade 

para a discussão de temas da maior relevância e atualidade para o setor e respetivos mercados, 

contribuindo para o desenvolvimento da atividade seguradora e de fundos de pensões e da respetiva 

regulação e supervisão prudencial e comportamental nos espaços geográficos lusófonos, espalhados pelos 

vários continentes.  

Em 2020, a ASEL é presidida pela Autoridade de Regulação e Supervisão de Seguros de Angola (ARSEG).  

Atendendo às atuais contingências impostas pela pandemia COVID-19, a 17.ª Assembleia Geral e a XXIV 

Conferência realizar-se-ão através do sistema de videoconferência.  
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