COMUNICADO DE IMPRENSA
XXIII CONFERÊNCIA E 16ª ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE
SUPERVISORES DE SEGUROS LUSÓFONOS

Dili, 13 de Setembro de 2019
O Banco Central de Timor-Leste organizou a XXIII Conferência e a 16ª. Assembleia Geral da Associação de
Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL) nos dias 11 e 12 de Setembro em Dili.
Durante a abertura da conferência, o vice-governador do Banco Central de Timor-Leste, Sr. Venancio Alves
Maria, mencionou a importância em se desenvolver o setor de seguros, e sugeriu que as empresas de
seguros adaptem as suas estratégias para desenvolver produtos específicos para as necessidades do
mercado local a preços acessíveis, e que invistam em programas de educação financeira.
Os palestrantes da conferência, Dr. António Félix Pontes, presidente do Instituto de Formação Financeira
de Macau, e o Professor Dato’ Syed Moheeb Syed Kamarulzaman, do ASEAN Insurance Training and
Research Institute, apresentaram os temas relativos aos desafios e oportunidades para o sector de
seguros no futuro, a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo
nesse sector, promoção da governança corporativa, e a descrição de um caso sobre as diversas razões
que conduziram uma empresa de seguros à falência e como os supervisores de seguros devem agir
nestas situações.
Participaram na conferência representantes das autoridades de supervisão de seguros de Angola, Cabo
Verde, Macau e Moçambique, além das principais instituições financeiras de Timor-Leste, representantes
do setor empresarial e estudantes universitários.
A 16ª. Assembleia Geral da ASEL foi realizada também nesta data, e contou com as apresentações sobre
as atividades do setor de seguros de cada jurisdição, promovendo a troca de experiências entre os
supervisores de seguros. Durante o evento, a presidência da ASEL foi transferida de São Tomé e Príncipe
para o Banco Central de Timor-Leste para o período de 2019/2020.
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