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DISSEG049 

Análise Financeira para as Seguradoras 

Objetivos Gerais 

O desenvolvimento dos mercados de seguros e de fundos de pensões é uma tendência mundial 

cujos reflexos se estendem a todos os países desenvolvidos e em vias de desenvolvimentos, e 

é igualmente um fato que acompanha as liberalizações do sistema económico no período mais 

recente. Este curso pretende dotar os participantes com competências que lhes permita 

identificar e calcular os principais rácios da Atividade Seguradora, assim como a resolver 

situações práticas de aplicação da matéria, nomeadamente no âmbito da Análise Financeira. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Identificar os conceitos fundamentais enquanto elementos de base indispensáveis à 

compreensão das operações contabilísticas realizadas em relação a seguradoras; 

 Analisar as demonstrações financeiras; 

 Enquadrar contabilisticamente as diversas componentes do negócio das seguradoras. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a: Responsáveis das áreas financeiras e de contabilidade e controlo de 

gestão, de gestão, de planeamento, de auditoria, técnicas e atuariais em seguradoras e 

sociedades gestoras de fundos de pensões, bem como a todos os profissionais da Atividade 

Seguradora. 

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 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Regime Contabilístico 

 Princípios Gerais; 
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DISSEG049 

  Reconhecimento e Mensuração. 

Módulo II – Demonstrações Financeiras  

 Componentes das Demonstrações Financeiras; 

 Análises das Demonstrações Financeiras. 

Módulo III – Mensuração do ALM  

 Métodos de Simulação; 

 Medidas de Risco; 

 ALM e Análise Financeira; 

 Indicadores de Capital. 

Módulo IV – Solvência II 

 Margem de Solvência; 

 Fundo de Garantia; 

 Rácios da atividade seguradora. 

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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