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DISSEG056 

O Resseguro - Princípios Básicos 

Objetivos Gerais 

O mercado de resseguro e dos restantes mecanismos de dispersão e cobertura do risco tem 
um papel fundamental na estabilidade do sector segurador, atendendo à incerteza que 
caracteriza a natureza da atividade seguradora e à magnitude das perdas potenciais 
associadas a determinados riscos. Destes mecanismos, o resseguro tradicional permanece o 
mais utilizado, permitindo às empresas de seguros uma redução na totalidade dos seus 
resultados técnicos e uma maior adequação dos riscos incorridos face aos capitais próprios 
disponíveis. 

Este Curso tem como objetivo proporcionar uma formação técnica que possibilite aos 
formandos a aquisição, aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos nesta área, através 
de uma abordagem teórico-prática das várias vertentes associadas ao Resseguro. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes serão capazes de: 

 Compreender os mecanismos de base e de funcionamento do Resseguro; 

 Conhecer o Resseguro e perceber a relação entre resseguro, gestão de risco e capital; 

 Saber como o Resseguro funciona em termos práticos 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais que trabalham em áreas de subscrição, 

planeamento, contabilidade, controlo de gestão, auditoria e atuariado de seguradoras, 

comerciais de corretores e mediadores de seguros e resseguros e que pelas necessidades da 

sua função têm a necessidade de saber o que é e como funciona o Resseguro.  

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 
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DISSEG056 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Tipos De Contrato De Resseguro 

 O Resseguro facultativo: 

 Introdução; 

 Conceito e natureza; 

 Vantagens e desvantagens do resseguro facultativo; 

 Modalidades; 

 Aspetos técnicos. 
 Os contratos obrigatórios: 

 Conceito e natureza; 

 Modalidades; 

 Aspetos técnicos dos contratos obrigatórios não proporcionais; 

 Outras modalidades de contratos proporcionais. 

Módulo II - Resseguro Proporcional Modalidades de Contratos e Elementos Técnicos 

dos Contratos Proporcionais 

 Introdução; 

 Contrato de quota-parte; 

 Contrato de excedente; 

 Contratos combinados: quota-parte/excedente; 

 Facultativo obrigatório. 

Módulo III - Elementos Técnicos dos Contratos Proporcionais 

 Retenção; 
 Capacidade; 
 Negocio protegido/ Ramo; 
 Âmbito territorial; 
 Vigência; 
 Exclusões; 
 Outras condições dos contratos proporcionais.  

 

Módulo IV - Condições Económicas dos Contratos Proporcionais 

 Comissões; 
 Participações nos Lucros; 
 Participação nos prejuízos; 
 Depósitos. 
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DISSEG056 

Módulo V - Administração do Resseguro e Modelo de Contrato Proporcional 

 Contas de resseguro; 
 Métodos operacionais – Transferências de carteiras de prémios e sinistros; 
 Modelo de slip de resseguro proporcional. 

Módulo VI - Resseguro não Proporcional 

 Conceito e características; 
 Modalidade de contratos não proporcionais: 

 Cobertura de risco, cobertura por evento (XL catastrófico); 

 Cobertura de excesso de danos anual (stop – loss). 
 Aspetos técnicos e económicos dos contratos proporcionais; 
 Fatores para o calculo do premio. Um exemplo de cálculo. 

 

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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