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ASF − 40 Years

Dados Técnicos / Technical Data

In 2022, the Portuguese insurance and pension funds
supervisory´authority, Autoridade de Supervisão de Seguros
e Fundos de Pensões (ASF), celebrates its 40th anniversary, a
milestone event commemorating both the Institution and the
introduction to Portugal of a modern vision of supervision,
in harmony with the evolution of supervised activity and
operators.
This journey of almost four decades began with the creation
of the Portuguese insurance institute, Instituto de Seguros de
Portugal (ISP), founded in 1982 with the main aim of ensuring
the coordination and inspection of insurance and reinsurance
activities and their corresponding mediation and which, from
1985 on, also included in its sphere of activity the monitoring
and inspection of pension funds instituted by public deed and
managed by insurance companies authorised to conduct the
business of Life insurance.
In 2015, Decree Law no.1/2015, of 6 January, adapted the
statutes of the Instituto de Seguros de Portugal to the
framework law of the regulatory bodies and changed the name
of this supervisory authority to Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões.
To mark this auspicious date, the ASF has organised a
programme of activities throughout 2022, including a varied
range of initiatives commemorating its journey and, at the same
time, evoking the history of insurance in Portugal, as well as
focusing on economic and societal debate, where inclusion and
sustainability are strongly present.
A key and eloquently meaningful initiative was planned as part
of the celebrations: the creation and issue by the CTT - Correios
de Portugal of a commemorative postage stamp to mark 40
years of the ASF’s existence. This issue will be introduced into
postal circulation and its cancellation will take place at ASF’s
Annual Conference, an event that will be the culmination of
the Authority’s celebrations, taking place on 17 November
2022, when the Institution’s 40th anniversary will be officially
commemorated.
On its 40th anniversary, the ASF is reaffirming its commitment
to the future, continuing independently and responsibly to ensure
a well-functioning insurance and pension funds market in
Portugal, promoting the sound and prudent management
of the institutions under its supervision, as well as requiring
the maintenance of the highest standards of conduct by
operators, in order to guarantee the protection of policyholders,
insured persons, participants and beneficiaries, as well as
financial stability.
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A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
comemora, em 2022, o seu 40.º aniversário, importante efeméride que
assinala o aniversário da Instituição e a introdução em Portugal de
uma visão moderna da supervisão, em harmonia com a evolução da
atividade e dos operadores supervisionados.
Este percurso de quatro décadas teve o seu início com a criação do
Instituto de Seguros de Portugal (ISP), organismo instituído em 1982
com o principal objetivo de assegurar a coordenação e fiscalização da
atividade de seguros, de resseguros e da respetiva mediação e que,
a partir de 1985, passou também a incluir no seu âmbito de atuação
o acompanhamento e a fiscalização dos fundos de pensões instituídos
por escritura pública e geridos por empresas de seguros autorizadas
a explorar o ramo Vida.
Em 2015, o Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, adaptou os estatutos
do Instituto de Seguros de Portugal à lei quadro das entidades
reguladoras e alterou a designação desta autoridade de supervisão,
a qual passou a denominar-se Autoridade de Supervisão de Seguros
e Fundos de Pensões.
Para assinalar esta importante data, a ASF organizou um programa de
atividades que prevê a realização, ao longo do ano de 2022, de um conjunto
variado de iniciativas comemorativas do seu percurso e, ao mesmo
tempo, evocativas da história do seguro em Portugal e, igualmente,
centradas no debate da economia e da sociedade, onde a inclusão e a
sustentabilidade estão presentes.
No quadro das comemorações previstas inclui-se uma importante
iniciativa, eloquente no seu significado: a criação e emissão pelos
CTT - Correios de Portugal de um selo comemorativo para assinalar
os 40 anos de existência da ASF. Esta emissão será introduzida no
circuito postal e a sua obliteração ocorrerá durante a Conferência
Anual da ASF, evento que constituiu o corolário das comemorações do
aniversário desta Autoridade e que decorrerá no dia 17 de novembro
de 2022, data em que se comemoram formalmente os 40 anos de vida
da Instituição.
No seu 40.º aniversário, a ASF renova o seu compromisso com o futuro,
continuando, de forma independente e responsável, a assegurar o bom
funcionamento do mercado segurador e do mercado dos fundos de
pensões nacionais, promovendo a gestão sã e prudente das instituições
sob a sua supervisão, bem como exigindo a manutenção de elevados
padrões de conduta por parte dos operadores, por forma a garantir
a proteção dos tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes
e beneficiários e a estabilidade financeira.
Margarida Corrêa de Aguiar
Presidente da ASF

