gabriel bernardino

EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority

Gabriel Bernardino
Um português na liderança / A Portuguese leader

Num momento particularmente desafiador da economia
europeia, Gabriel Bernardino, quer colocar a sua longa
experiência no sector segurador ao serviço da criação de
uma nova cultura europeia de regulação e supervisão. O
português que preside à Autoridade Europeia dos Seguros
e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) começou
a sua carreira no Instituto de Seguros de Portugal (ISP) em
1989, onde chegou, em 2007, a director-geral para a direcção
de desenvolvimento e relações institucionais, cabendo-lhe
a responsabilidade de representar a entidade supervisora
portuguesa em diversas instâncias europeias.
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At a time when the European economy faces daunting challenges,
Gabriel Bernardino places his broad experience in insurance at
the service of a new European culture of regulation and
supervision. The portuguese charmain of the European Insurance
and Occupational Pensions Authority (EIOPA) began his career
at the Portuguese Insurance Institute (Instituto de Seguros de
Portugal, ISP) in 1989, where he would become Director-general
of development and inter-institutional relationships by 2007;
it was his responsibility to represent the Portuguese supervision
authority in several European regulatory bodies.

Como surgiu a oportunidade de
tornar-se Presidente da EIOPA?

You now preside over EIOPA. How did
that opportunity come about?

Gabriel Bernardino (GB): A minha candidatura
à Presidência da EIOPA surgiu na sequência de
um longo envolvimento em termos internacionais
enquanto representante do Instituto de Seguros
de Portugal (ISP), o qual passou pela liderança
de vários grupos de trabalho e, desde Outubro
de 2009, pela Presidência do comité de
supervisores europeus predecessor da EIOPA.
É importante referir que para esta minha
visibilidade a nível internacional muito contribuiu
a extrema dedicação e a grande qualidade dos
quadros que comigo trabalharam no ISP.
Estou particularmente satisfeito pelo facto
de esta minha nomeação ter resultado de
um processo transparente e exaustivo com
intervenção da Comissão Europeia, das
Autoridades de Supervisão de Seguros e Pensões
dos Estados Membros da União Europeia
e, finalmente, do Parlamento Europeu.

Gabriel Bernardino (GB): My candidacy derived
from a long history of international involvement
in the field, as representative of the Portuguese
Insurance Institute (ISP), thanks to which I led
several workgroups, and the fact that, since October
2009, I had been president of the European oversight
committee that was the forerunner to EIOPA.
I should not neglect to mention that my
international visibility is owed, to a large
extent, to the utter dedication and high quality
of the staff that worked with me at the ISP.
I am especially pleased that my nomination was
handled in a transparent, comprehensive manner,
with input from the European Committee, the
insurance and pensions supervision committees
of the Member States of the European Union
and, finally, from the European Parliament.
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Bio:
Licenciou-se em Matemática
Aplicada tendo obtido um
mestrado em Estatística e
Métodos de Optimização pela
Universidade Nova de Lisboa.

Bio:
BSc Hons equivalent in Applied
Mathematics and MSc in
Statistics and Optimisation,
both from the Universidade
Nova de Lisboa.

Desenvolveu uma longa
carreira na área da regulação
e supervisão de seguros e
fundos de pensões no Instituto
de Seguros de Portugal (ISP).

He has long carrier on regulation
and supervision of insurance and
pension funds at the Portuguese
Insurance and Pension Funds
Supervisory Authority (ISP).

Presidiu ao "Grupo de
Trabalho de Especialistas em
Governo Solidário Interno,
de Revisão da Supervisão e
de Reporte", lidando com os
Pilares II e III da Directiva
sobre Solvência II e temas de
Contabilidade Relacionados.

He was Chairman of CEIOPS
“Internal Governance,
Supervisory Review and
Reporting Expert Group”
dealing with Pillars II and III
of Solvency II and
accounting related issues.

Presidiu, em 2007, à sessão
de trabalho do Conselho
para discutir a Directiva
da Comissão Europeia
sobre Solvência II.
É Presidente do Conselho de
Administração da CEIOPS –
Comité Europeu de Supervisão
de Seguros e Pensões de
Trabalho desde 2009.
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During the Portuguese
Presidency of the EU in the
second semester of 2007
he chaired the Council
Working group in charge
of discussing the EU
Commission Directive
proposal on Solvency II.
Since the end of October 2009
he is Chairman of CEIOPS.

Quais os principais desafios que este
cargo implica? Qual considera ser o
principal desafio do seu mandato?
GB: Os principais desafios passam pela criação
de uma nova cultura Europeia de regulação
e supervisão. Uma cultura que privilegie a
estabilidade financeira e a protecção dos
consumidores, baseada numa regulação
e supervisão eficaz e inteligente que não
penalize indevidamente a inovação.
O meu grande desafio é construir uma
organização moderna, competente e profissional,
que actue de forma independente, eficiente
e eficaz, com base em valores tais como a
responsabilidade, a integridade e a transparência.
É uma responsabilidade acrescida ser
um português à frente de um organismo
internacional? Ainda para mais num
momento particularmente difícil como
aquele que o país enfrenta?
GB: Eu acredito que os Portugueses quando postos
à prova são tão bons como os melhores. Acho
que existem excelentes exemplos nas diversas
áreas de actividade e isso deveria contribuir

What would you say are the main challenges
your position entails? Which is the main
challenge, for your mandate?
GB: The main challenges all have to do with the
creation of a new European culture of regulation
and supervision. A culture that will put financial
stability and consumer protection first, based on
smart and effective regulation and supervision
that will not stand in the way of innovation.
To me the greatest challenge is to build a
modern, competent, professional organization,
which will act in an independent, efficient
and effective manner, based on values like
responsibility, integrity and transparency.
Do you feel that a Portuguese person heading
an international body is burdened by added
responsibility? Especially now, when the country
lives through seriously difficult times?
GB: I believe that the Portuguese can rise
to the occasion when you call upon them.
There are excellent examples of achievement
in all sorts of businesses and that should go
some way in improving our self-esteem.
I hold a deep-seated belief that, if we’re
brave and resolute, we will all survive these
difficult times together, and make it possible
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“O meu grande
desafio é construir
uma organização
moderna, competente
e profissional, que
actue de forma
independente.”

“To me the greatest
challenge is to build a
modern, competent,
professional
organization.”

“A missão da
EIOPA centra-se
na protecção do
interesse público,
contribuindo para a
estabilidade financeira
e para a eficiência
do sistema financeiro
no curto, médio
e longo prazos.”

“EIOPA is focused
on protecting the
public interest and
contributing to the
financial stability
and efficiency of the
financial network
over the short-,
mid- and long-term.”

EIOPA
Na sequência da reforma na estrutura de supervisão do sector financeiro na União Europeia, nasceu
a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA). A Comissão Europeia
teve a iniciativa de avançar com esta reforma tendo por base as recomendações de um Comité de Sábios
presidido pelo Sr. de Larosière e apoiado pelo Conselho e Parlamento Europeu.
A EIOPA faz parte do Sistema Europeu de Supervisão Financeira, o qual é constituído por três Autoridades
Europeias de Supervisão e pelo Conselho Europeu de Risco Sistémico. A EIOPA é uma entidade independente
que aconselha o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia.
É responsabilidade da EIOPA contribuir para a estabilidade do sistema financeiro, para a transparência
dos mercados e produtos financeiros, e proteger os interesses dos segurados e detentores de planos
de pensões e respectivos beneficiários.
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) was established in consequence of the
reforms to the structure of supervision of the financial sector in the European Union. The reform was initiated by
the European Commission, following the recommendations of a Committee of Wise Men, chaired by Mr. de Larosière,
and supported by the European Council and Parliament.
EIOPA is part of the European System of Financial Supervision consisting of three European Supervisory Authorities
and the European Systemic Risk Board. It is an independent advisory body to the European Parliament, the Council
of the European Union and the European Commission.
EIOPA’s core responsibilities are to support the stability of the financial system, transparency of markets and
financial products as well as the protection of insurance policyholders, pension scheme members and beneficiaries.

para incrementar a nossa auto-estima.
Tenho a profunda convicção de que com
coragem e determinação iremos todos juntos
ultrapassar a fase extremamente difícil em
que nos encontramos, criando condições para
que a Economia volte a crescer e para que se
crie emprego de qualidade em Portugal.
Dentro das minhas possibilidades e com
a independência que o meu cargo requer,
tudo farei para dar o meu contributo
pessoal para este desígnio nacional.
Qual é a principal missão da EIOPA?
GB: A missão da EIOPA centra-se na protecção
do interesse público, contribuindo para a
estabilidade financeira e para a eficiência do
sistema financeiro no curto, médio e longo
prazos, no interesse da economia da União
Europeia, dos seus cidadãos e das suas empresas.
Esta missão é prosseguida através da
promoção de um quadro regulatório são
e de práticas de supervisão consistentes,
procurando com isso incrementar a protecção
dos tomadores de seguro e dos membros
e beneficiários dos fundos de pensões.
Que importância atribui a uma publicação como
a FullCover para a indústria seguradora?

for the economy to grow again and for quality
jobs to become the norm in Portugal.
With all the impartiality my position requires, I will
do anything I can to help this national purpose.
What is EIOPA's primary mission?
GB: EIOPA is focused on protecting the public
interest and contributing to the financial stability
and efficiency of the financial network over the
short-, mid- and long-term, in the interests of
European economies, its citizens and companies.
This mission is furthered through the promotion
of a sound regulatory framework and consistent
supervision practices, thereby looking to improve the
protections offered to insurance policy holders and
the members and beneficiaries of pension funds.
Do you believe a publication such as FullCover
is important to the insurance industry?
GB: FullCover is a milestone achievement on the
road toward a global perspective on communication
in risk management. It is extremely interesting to
read the compelling professional accounts from
specialists that communicate the added value
that insurance solutions can in fact deliver in this
diverse field of individual and corporate risk.

GB: A FullCover representa um marco na
comunicação da gestão de riscos numa
perspectiva global. É extremamente interessante
verificar a forma profissional e apelativa como
os diversos especialistas traduzem o valor
acrescentado que as soluções seguradoras podem
de facto apresentar nas mais diversas áreas de
risco da actividade individual e empresarial.
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