Convite à manifestação de interesse para participar nos grupos de
interessados da EIOPA
Prazo para o envio de candidaturas: 13 de abril de 2020
A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
(EIOPA) lança hoje um convite à manifestação de interesse com vista à seleção de
novos membros do Grupo de Interessados do Setor dos Seguros e
Resseguros (IRSG) e do Grupo de Interessados do Setor das Pensões
Complementares de Reforma (OPSG).
Os Grupos de Interessados (GI) são criados nos termos do artigo 37.º do
Regulamento EIOPA1, para ajudar a facilitar a consulta com as partes interessadas
nos domínios relevantes para as atribuições da EIOPA. Os seus membros são
nomeados por um período de 4 anos com a possibilidade de renovação do
respetivo mandato apenas uma vez. Estão disponíveis mais informações sobre as
atividades dos GI no sítio Web da EIOPA.
Cada grupo é composto por 30 membros. Os membros são nomeados para
representar, de forma equilibrada, os seguintes grupos:






Para ambos os grupos de interessados: representantes de
o Empregados
o Personalidades académicas Independentes
o Associações profissionais pertinentes relevantes
o Pequenas e médias empresas (PME)
No caso do IRSG: representantes de
o Consumidores
o Utilizadores de serviços de seguros e resseguros
o Empresas de seguros e resseguros e intermediários que operam
na União
No caso do OPSG: representantes de
o Beneficiários
o IRPPP - Instituições de realização de planos de pensões
profissionais que operam na União

Os Grupos de Interessados reúnem-se separadamente, pelo menos, quatro vezes
por ano em Frankfurt, Alemanha. Além disso, é organizada uma reunião conjunta
por ano, com o Conselho de Supervisores da EIOPA.
A EIOPA cobre as despesas de alojamento e de deslocação relativas às seguintes
categorias: consumidores, académicos, beneficiários, representantes de
trabalhadores e utilizadores de serviços de seguros e resseguros.
1

Artigo 37.º do Regulamento EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

A EIOPA espera concluir o processo de seleção em junho de 2020. A primeira
reunião dos GI com a sua nova composição está prevista para 16 de julho
de 2020 (OPSG) e 23 de setembro de 2020 (IRSG).
Encontram-se disponíveis informações pormenorizadas relativas ao convite e ao
formulário de candidatura (disponível apenas em inglês) no sítio Web da EIOPA:
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
A EIOPA pugna por assegurar o equilíbrio geográfico e de género nos seus Grupos
de Interessados.
O prazo para a apresentação de candidaturas termina em 13 de abril de
2020.

