INSTITUTO DE FORMAÇÃO ACTUARIAL

SOLVÊNCIA
E
CAPITAL ECONÓMICO
15 e 16 de abril de 2019

Programa
Como Medir a Solvência de Uma Companhia de Seguros
Necessidade de Um Capital Económico e Medidas de Risco
Valoração Fair Value de Ativos e Passivos
Capital em Risco para Companhias de Seguros
Subscrição de Seguros de Vida, Não-Vida e Saúde
Investimento de Ativos
Risco de Crédito com Resseguro e Outros
Riscos Operacionais

Gerir Companhias de Seguros
num
Contexto de Capital Económico
Como Tirar Proveito do Contexto
Como Minimizar o Capital em Risco

Sobre o Workshop:
Objetivo:

Permitir a compreensão do cálculo e gestão do capital económico
de uma Companhia de Seguros no contexto Solvência II.
O Workshop terá acentuado caráter prático e os Participantes
verão e desenvolverão exemplos e exercícios práticos usando
computadores portáteis, podendo fazê-lo sózinhos ou em grupos de
duas ou três pessoas.
Pretende-se que no final do Workshop, os formandos no mesmo
presentes possuam competências (conhecimentos, capacidades e
comportamentos) que lhes permitam:


Qual o conceito e ideia subjacentes à solvência e capital
económico de um Seguradora;
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Como pode medir-se o capital económico de um ou mais
riscos;
O que é o Fair Value de ativos e passivos;
O que é o capital em risco num Segurador Vida e num
Segurador Não-Vida;
Como deve gerir-se uma Companhia de Seguros num
contexto de capital económico.

No decurso e/ou no final do 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, Diretores ou Técnicos de Departamentos
Financeiros e Técnicos, Gestores de Produto, Atuários, Chief Risk
Officers, Auditores, Informáticos e, em geral, todos aqueles que
tenham interesse no tema Capital Económico e queiram
compreender o mesmo no contexto Solvência II.
Não é necessário qualquer tipo de conhecimento ou experiência
específicos para além do uso do Excel.

Horário:

O Workshop terá a duração de 12 horas e realizar-se-á nas datas
indicadas, 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.
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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

540,00 €

405,00 €

270,00 €

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.
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).
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