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DESENHO, FINANCIAMENTO 
E 

VALORAÇÃO 

DE 
PLANOS DE PENSÕES 

8 e 9 de maio de 2014 
 
 
 
 

Programa 
 

Desenho do Plano 
Processo de Decisão do Plano 

Financiamento de Benefícios 

Veículos de Financiamento 

Integração de Benefícios 

Tipos de Planos: Benefício Definido, Contribuição Definida, Mistos ou Híbridos 

Vantagens e Riscos Inerentes a Cada Tipo de Plano e de Benefício 

Equilíbrio de Objetivos 
 
 

Planos de Benefício Definido 
Principais Tipos de Planos 

Modelos de Valoração, Pressupostos e Hipóteses de Cálculo 

Objetivos de Financiamento 

Métodos de Financiamento e Contribuições Recomendadas 

Ganhos e Perdas Atuariais 

Pressupostos e Métodos Específicos de Empresas/Setores de Atividade 

Planos Subfinanciados: Implementação de Planos de Amortização 
 

 

Planos de Contribuição Definida, Mistos e Híbridos 
Principais Tipos de Planos de Contribuição Definida 

Taxa de Substituição nos Planos de Contribuição 

Principais Tipos de Planos Mistos 

Principais Tipos de Planos Híbridos 

Nível de Poupança nos Planos de Objetivo Definido 
 
 

Aplicação Prática 
Planos Complementares Independentes e Dependentes da Segurança Social 

Pressupostos e Métodos de Financiamento 

Impacto Relativo das Hipóteses 

Pensões de Velhice, Invalidez e Sobrevivência 

Cálculo dos Ganhos e Perdas Atuariais 

Prestação e Prazo de Amortização 

Taxa de Substituição num Plano de Contribuição Definida 
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Sobre o Curso: 
 

Objetivo:  Proporcionar uma visão global dos Planos de Pensões, focando a 

sua tipologia bem como as vicissitudes que os afetam e os 

princípios de gestão atuarial e financeira pelos quais se regem. 
 

Pretende-se que no final da ação de formação, os formandos na 

mesma presentes possuam competências (conhecimentos, 

capacidades e comportamentos) que lhes permitam: 
 

 Caracterizar benefícios e tipos de planos de pensões; 

 Identificar as particularidades e especificidades dos planos 

de pensões, bem como as vicissitudes suscetíveis de os 

afetar; 

 Entender o ambiente em que os planos de pensões surgem 

e se desenvolvem, bem como os riscos e/ou condicionantes 

que os podem afetar e a forma como os mesmos podem ser 

geridos. 
 

 No decurso e/ou no final da ação de formação, far-se-á o 

diagnóstico dos conhecimentos adquiridos e da sua aplicabilidade 

prática no âmbito da concreta atividade laboral dos formandos 

presentes. 
 

Destinatários:  Áreas de gestão, de planeamento, financeiras, técnicas, de 

auditoria, de controlo de gestão, atuariais e comerciais em 

seguradoras e sociedades gestoras de fundos de pensões, e em 

geral todos aqueles que noutro tipo de empresas possam ter 

necessidade de, pelas funções que exercem, ter conhecimentos das 

especificidades e condicionantes associadas aos Planos de Pensões 

e à sua gestão. 
 

Horário:  O curso terá a duração de 14 horas e realizar-se-á nas datas 

indicadas, entre as 9h30m e as 17h30m. 
 

Monitoragem: A condução da ação de formação estará a cargo de Célia 
Santos Baião, Licenciada em Economia e Mestre em Ciências 

Atuariais. 
 

Célia Santos desenvolve a sua atividade profissional como Atuária 

no Departamento de Supervisão Financeira de Fundos de Pensões 

do Instituto de Seguros de Portugal. 
 

Metodologia: A ação de formação será realizada 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 curso 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: 
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1ª inscrição 2ª inscrição
3ª inscrição

e seguintes

Valor a Pagar 540,00 € 405,00 € 270,00 €
 
 

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

Condições: O curso 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 curso, 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 curso 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). 

 


