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DISSEG012 

O Contrato de Seguro Automóvel, sua Subscrição e Tarifação 

Objetivos Gerais 

Este curso visa descrever o âmbito do contrato do seguro automóvel e os princípios essenciais 

de subscrição e tarifação do ramo, quer para a cobertura de responsabilidade civil, quer para 

outras coberturas. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Conhecer o âmbito do contrato de seguro e as diferentes coberturas e garantias que 
envolve; 

 Dominar os princípios fundamentais de análise de risco e subscrição do ramo, bem 
como os fatores de tarifação tipicamente utilizados. 

Destinatários 

Este curso destina-se a: 

 Colaboradores do setor segurador afetos ao ramo Automóvel;  

 Colaboradores afetos a áreas de desenvolvimento de produtos e de subscrição; 

 Colaboradores com funções jurídicas;  

 Mediadores, Advogados, Peritos e outros profissionais interessados no seguro 
automóvel. 

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 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – O Contrato de Seguro Automóvel 

 Contrato de seguro automóvel; 
 Seguro obrigatório de RC Automóvel (SORCA);  
 Coberturas facultativas. 

 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISSEG012 

Módulo II – Subscrição e Tarifação 

 Risco, Subscrição e Tarifação; 
 Subscrição;  
 Tarifação. 

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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