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DISSEG010 

Introdução à Análise e Gestão de Riscos Industriais 

Objetivos Gerais 

Este curso visa dotar os participantes de noções básicas essenciais à análise de riscos 

industriais, sob as perspetivas de patrimoniais e de responsabilidade civil. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os formandos ficaram aptos a: 

 Dominar os conhecimentos necessários à elaboração de análises de riscos de 

empresas e instalações industriais, com vista a uma melhoria da qualidade e eficiência 

das funções que desempenham. 

Destinatários 

Este curso destina-se a profissionais da atividade seguradora, estando mais especificamente 

dirigido a colaboradores da área comercial e mediadores, exercendo predominantemente a sua 

atividade na área dos riscos industriais. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

30 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Princípios Básicos de Análise de Riscos 

 Edificações 

 Meios de Prevenção e Proteção 

 Atividades industriais e processos de fabrico. Principais riscos. 

 Estimativa de Perda Máxima Possível 

 Responsabilidade Civil 

 Modelos de Recolha de Informação 
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DISSEG010 

Módulo II – Segurança na Análise de Riscos 

 Segurança na Análise de Riscos Química do Fogo 

 Prevenção no Projeto 

 Prevenção e Proteção contra roubo 

 Legislação de Segurança 

Módulo III – Gestão de Riscos 

 Evolução da gestão de riscos 

 A empresa e a gestão de riscos 

 A gestão de riscos na gestão global da empresa 

 Modelo e processo da gestão de riscos 

 Enquadramento da função na empresa 

Módulo IV – Apólices 

 Condições Gerais e Especiais das Apólices dos Ramos Patrimoniais 

 Resseguro 

 Análise da Tarifa de Incêndio 

 Perdas de Exploração 

 Responsabilidade Civil. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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