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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group 

Website:  www.actuaries.org/mortality 

 

Update Internacional sobre Mortalidade e Longevidade #15 

Este texto faz uma atualização elaborada no âmbito do Mortality Working Group da IAA (MWG). 

Nela se cobre a investigação realizada a nível internacional nos domínios da Mortalidade e da 

Longevidade, objeto de análise pelo MWG na sua reunião virtual de maio de 2020. 

Note: clique as frases sublinhadas, para aceder aos trabalhos/apresentações 

1. Boas vindas e Apresentações: 

O Grupo de Trabalho sobre Mortalidade realizou uma reunião virtual (mais curta) em maio de 

2020. Com efeitos a partir de janeiro de 2020, Marc Tardif assumiu o cargo de presidente do 

grupo, substituindo Brian Ridsdale. Leza Wells e Ermanno Pitacco assumiram os cargos de co-

vice-presidentes. O novo presidente Marc Tardif deu as boas-vindas a todos, na reunião virtual 

via Zoom, e apresentou os novos membros, nomeadamente, Anja Kuys da África do Sul, Dan 

Ryan (como novo representante do Reino Unido) e Aldona Skucaite como representante da 

Lituânia. 

 

2. Update sobre a Restruturação da IAA: 

Marc Tardif fez uma breve apresentação, onde sintetizou os desenvolvimentos anteriores e as 

orientações recentemente propostas e aprovadas pelo Conselho da IAA, relativamente à sua 

restruturação. De acordo com estas orientações, os grupos de trabalho da associação (e também 

o MWG) serão transformados em fóruns. O principal objetivo de um fórum será atuar como uma 

"entidade de partilha”, existindo precisamente para promover a partilha de conhecimento e 

experiência com, e entre, as Full Member Associations (FMAs). Os critérios de associação para os 

novos fóruns propostos preveem que cada FMA ou AMA (Associate Member Association) da IAA 

poderá propor um elemento por fórum. Apenas os membros nomeados pelas FMA terão direito 

a voto. Ocasionalmente, poderá haver mais de um membro representativo de uma FMA, mas só 

um deles terá direito a voto - e todas as pessoas interessadas têm que ser nomeadas e apoiadas 

pelas respetivas FMA, para poderem participar. A atividade desenvolvida por cada um dos 

fóruns será avaliado de dois em dois anos, para garantir que este é, e continuará a ser, uma 

entidade valiosa para a conquista dos objetivos da IAA. Será avaliado o nível de participação dos 

seus membros e as atividades por estes desenvolvidas, no âmbito do fórum. 

 

3. Updates sobre os Projetos do Mortality Working Group: 

• Motores de longo prazo da mortalidade futura - Al Klein apresentou uma breve atualização 

sobre o desenvolvimento do projeto. Informou que já foi elaborado um documento, 

precisando agora de ser revisto e atualizado. Espera-se que esteja concluído ainda este 

ano. 

• Subscrição à volta do mundo - Al Klein informou que já foram publicados dois artigos sobre 

este tópico. Incluem informações de 19 países, até ao momento, e aguardam-se 

informações de outros cinco países. Uma atualização ou trabalho adicional pode ser 

retomado no próximo ano, se houver interesse no tema. 
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• Causa da morte - Dov Raphael apresentou um relatório detalhado sobre o trabalho 

realizado no projeto. 

• Epidemias – Já se concluiu um artigo, que está atualmente no Comité Científico, para 

revisão final antes da publicação. 

• Gyula Horváth assumiu o papel de Gestor de Projetos do MWG. Gyula e Marc confirmaram 

que, devido à reestruturação pendente da IAA, quaisquer outras propostas de projetos só 

serão solicitadas e discutidas quando o Advance Committee estiver em funções e o 

processo de aprovação for conhecido. 

 

4. Relatórios de Investigaçãos: 
Dale Hall: Research in Mortality – US 

• Visão geral da experiência do COVID-19 nos EUA, incluindo estatísticas comparativas com 
outros países em todo o mundo. 
 

Dan Ryan: Research in Mortality – UK 

• Visão geral da experiência no Reino Unido e dados sobre o excesso de mortalidade devido 
ao COVID-19. 

• A apresentação apontou que alguns fatores, entre os quais as condições de vida das 
pessoas, também contribuíram para o aumento da contagem de mortes em geral, bem 
como o número de pessoas que não procuraram tratamento médico neste tempo de 
pandemia. 
 

Assia Billig: Research in Mortality – Canada 

• Visão geral da experiência no Canadá. 

• O relatório fornece informações sobre tendências de mortalidade e projeções, 
determinadas a partir dos dados disponíveis da população antes do COVID. É de prever que 
os efeitos deste irão inevitavelmente alterar aquelas projeções. 

• Assia afirmou que no verão se espera a disponibilização de dados atualizados para a 
população de mais de 65 anos, coberta por um Programa Universal de Segurança na 
Terceira Idade. 
 

5. Next MWG meeting: 

Marc informou que a próxima reunião, originalmente programada para se realizar em Otava 

(Canadá), no outono, já não ocorrerá presencialmente, devido à situação do COVID. Em vez 

disso, realizar-se-á novamente de forma virtual. Em princípio, será no mês de setembro, em data 

a anunciar. 

 

____________________________________ 

Tel: +1-613-236-0886  Fax: +1-613-236-1386 

Email: secretariat@actuaries.org  

1203-99 Metcalfe, Ottawa  ON  K1P 6L7 Canada 

www.actuaries.org 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/7.4_COD_presentation_to_MWG_2020-05-27.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/3_SOA_MWG_May2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/4_IAAMWG_DR_UKMort_LongevityUpdate.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/5_MWG_Canada_Research.pdf
http://www.actuaries.org/

