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Organização duma companhia de Seguros 

 

Objetivos Gerais: 

Este curso pretende dotar os participantes de conhecimentos sobre a caracterização 

e organização institucional da atividade seguradora, sobre o contrato de seguro e a 

classificação dos seguros e sobre a estrutura organizativa de uma seguradora. 

Objetivos Específicos: 

 
No final deste curso os participantes estão aptos a: 

 Conhecer a evolução histórica do seguro e da atividade seguradora 

 Conhecer a relevância social e económica do seguro 

 Reconhecer a legislação aplicável à atividade seguradora em geral 

 Conhecer o sistema de solvência para as empresas de seguros  

 Identificar os operadores de mercado, quer associativos, quer de 

supervisão 

 Definir contrato do seguro e identificar as várias modalidades de seguros 

 Identificar as direções, núcleos e serviços numa estrutura organizativa de 

uma companhia de seguros 

 

Destinatários: Este curso destina-se aos colaboradores dos diversos departamentos 

da empresa. 

Carga Horária:  

12 horas 

Conteúdo Programático:  

Módulo I – Caracterização e Organização Institucional da Atividade Seguradora 

 Cronologia e importância social e económica do Seguro 

 O regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora 

 Classificação das Empresas de Seguros 

 Sistema de Solvência 

 ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

 Associação Portuguesa de Seguradores 
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 Outros intervenientes no mercado segurador: mediadores, agentes de 

corretores de seguros 

Módulo II – O Contrato de seguro e Classificação dos Seguros 

 Contrato de Seguro 

 Conceito mais importantes 

 Ramo Não Vida 

 Ramo Vida 

Módulo III – Estrutura Organizativa de uma Seguradora 

 Estrutura Acionista 

 Comissão Executiva/Conselho de Administração 

 Unidade Corporativa 

 Unidade Técnica e Operacional 

 Unidade de Desenvolvimento Comercial e de Negócio 

 Unidade Financeira e de Infraestruturas 

 Exemplo de um Organograma de uma Seguradora 


