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IFRS 17
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Programa
IFRS 4 – Contratos de Seguro
O Início

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros
Síntese

IFRS 17 – Contratos de Seguro
Introdução
Contabilização de Contratos de Seguro
Contabilização de Contratos de Resseguro
Contabilização de Contratos de Investimento
Modificações e De-reconhecimentos
Apresentações das Demonstrações Financeiras
Reporte

Sobre o Workshop:
Objetivo:

Apresentar uma visão global da Norma IFRS 17 e suas relações
com a prática atual, apresentando as suas implicações na gestão
das Seguradoras.
Pretende-se que no final do Workshop, os formandos no mesmo
presentes possuam competências (conhecimentos, capacidades e
comportamentos) que lhes permitam:







Compreender a Norma IFRS 17;
Saber quais as interações da Norma IFRS 17 com outras
Normas contabilísticas;
Entender em que medida as alterações contabilísticas
introduzidas pela Norma IFRS 17 impactam com o modelo
de negócio das Seguradoras;
Avaliar as decisões estratégicas que podem ser tomadas
para minimizar o impacto das mudanças contabilísticas que
se registarão, fruto da Norma IFRS 17.

No decurso e/ou no final Workshop, far-se-á o diagnóstico dos
conhecimentos adquiridos e da sua aplicabilidade prática no âmbito
da concreta atividade laboral dos formandos presentes.

Destinatários:

Chief Executive Officers, Chief Financial Officers, Diretores de áreas
técnicas, financeiras, de Contabilidade, de Auditoria, Atuários, Chief
Risk Officers e, em geral, todos aqueles que tenham interesse na
IFRS 17 e queiram compreender o futuro da contabilidade dos
contratos de seguros.
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Horário:

O Workshop terá a duração de 6 horas e realizar-se-á na data
indicada, entre as 9h30m e as 16h30m.

Monitoragem:

A condução do Workshop estará a cargo de Luís Portugal, PhD
em Mathematical Sciences (com ênfase em Ciência Atuarial e tese
sobre provisionamento de seguradoras), Licenciado em Economia e
em Gestão de Empresas, Mestre em Economia, em Matemáticas
Aplicadas, em Ciência Atuarial e Engenharia Financeira, PósGraduado em Probabilidades e Estatística e certificado em Financial
Risk Manager.
Luís Portugal desenvolve a sua atividade como Atuário e
Engenheiro Financeiro, sendo Partner-Diretor do Grupo ACTUARIAL,
que congrega três entidades especializadas no setor segurador e
dos fundos de pensões, e sendo ainda professor convidado da
Universidade de Barcelona e da Academia Universitária de
Bucareste.
Luís Portugal foi Administrador-Delegado de duas Companhias de
Seguros, diretor da Associação Portuguesa de Seguradoras e
Presidente do Instituto dos Actuários Portugueses.
Luís Portugal desenvolve, neste momento, projetos IFRS 17 em
várias seguradoras e leciona o mesmo assunto na Universidade de
Barcelona.

Metodologia:

O Workshop realizar-se-á com base numa metodologia
eminentemente ativa e prática, em que se visará adaptar os
conhecimentos teóricos que serão transmitidos, à realidade com a
qual os formandos se deparam ou poderão deparar no dia a dia,
por força das funções que desenvolvem.

Documentação: Será distribuída documentação referente ao Workshop e às
diversas matérias abordadas, a qual facilitará o aproveitamento da
ação de formação, servindo como elemento de consulta futura.

Preço:

Os preços de inscrição serão, consoante o número de inscrições
formalizadas pela mesma entidade, os seguintes:

Valor a Pagar

1ª inscrição

2ª inscrição

3ª inscrição
e seguintes

350,00 €

250,00 €

200,00 €

A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Condições:

O Workshop realizar-se-á desde que exista um número mínimo de
6 inscrições.
Eventuais anulações de inscrições efetuadas devem ser
comunicadas ao Instituto de Formação Actuarial, até 48 horas (2
dias úteis) antes da data de realização do Workshop, reservando-se
esta instituição o direito de proceder à cobrança integral do valor
daquelas, caso o referido prazo não seja observado.
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O
Instituto
de
Formação
Actuarial
realiza
formação
intraempresa, tendo portanto a possibilidade de desenvolver,
também nessa modalidade e mediante prévia apresentação de
Proposta de Formação, qualquer ação de formação subordinada a
tema que se enquadre no seu âmbito de atuação.

Localização:

O Workshop realizar-se-á no Instituto de Formação Actuarial que
funciona nas instalações da Actuarial-Consultadoria, Lda, na Rua
Viriato 25, 5º em Lisboa (próximo da estação de Metro das Picoas
na sua saída para a Rua Tomás Ribeiro).

3/3

Rua Viriato 25, 5º, 1050 Lisboa - Tel 21 352 47 19 - Fax 21 353 30 35
Contribuinte nº. 502 352 833 - Matrícula nº 1841 CRC de Lisboa - Capital Social 5.000 €
www.ifa.pt

