
 

1 
Mod.DTP.01.2022 

 PROGRAMA DO CURSO  

 
Enquadramento do Curso 
Este curso incidirá sobre questões éticas e de profissionalismo. 
Nos tempos que atravessamos a ética está na ordem do dia e a falta dela já causou prejuízos 
avultadíssimos e deixou um rasto de destruição inimaginável. 
 

 
Curso | Duração 
 
8,5 horas (CPD 8.5 pontos) 

 
 
Datas de Realização | Horário 
 
Dia 24 de outubro (todo o dia) e manhã do 25. 

 
 
Destinatários 
 
Associados do IAP ou outros interessados. 

 
 
Língua 
 
Inglesa 

 
 
Objetivos Gerais 
 
Os objetivos deste curso é ensinar e identificar situações problemáticas e a lidar com elas. 
Face à importância que estas questões têm no dia a dia da profissão do atuário torna-se 
imprescindível a realização deste curso. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
Conforme já referido atrás com esta formação pretende-se identificar situações complexas e 
ensinar a saber lidar com elas.  
Serão apresentados e discutidos e solucionados casos práticos. 

 
 

Conteúdos Programáticos Duração 

 Deste Curso farão parte os seguintes pontos: 

 

1. The Concept of Professionalism 

2. The Actuarial Code of Professional Conduct 

3. ISAP1/ESAP1 General Actuarial practice 

8,5 horas 
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4. Cases that have caused problems and disciplinary cases 

(drawing on cases from United Kingdom which has more 

exemples dur to its size)  

5. The importance of professional development 

6. Some trends to consider. 

7. The course will include case study work as well as 

presentations. In addition, there will be presentation from 

Lourdes Afonso, President of the IAP. 

 

 

Total 8,5 horas 

 
Metodologias de Formação 

Formação assente na apresentação e discussão dos conceitos com resolução de casos 
práticos e exemplos. 
 
 
Metodologia de Avaliação 

Sem método de avaliação 

 

Modalidade Formação | Forma de Organização 

As sessões de formação são presenciais. 
 

 
Espaços e requisitos logístico 

- Auditório com acesso a computador, Colunas/Auscultadores. 
Serão fornecidos casos de estudo impressos em papel aos formandos. 

 

Recursos e materiais pedagógicos 

Serão disponibilizados os conteúdos teóricos a serem abordados durante a formação. 
 

Suportes de Apoio à Aprendizagem 

Serão disponibilizados materiais de suporte à compreensão do curso. 

 
 
Formadores e especialistas convidados 

Tony Jeffery – atuário responsável. Reformado. Fellow of Institute of Actuaries, Fellow of 
Society of Actuaries in Ireland. Formador na Society of Actuaries in Ireland 
 
Maria de Lourdes Afonso atuária responsável não vida. Professora Associada da FCT NOVA. 
Sócia gerente da Magentakoncept, lda. Presidente do Instituto de Atuários Portugueses. 
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