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CURSO 

LECIONADO 

EM REGIME DE 

E-LEARNING 

AUMENTO DA LONGEVIDADE: DESAFIOS PARA O SETOR SEGURADOR 
11 E 13 DE MAIO DE 2021 
 

 

APRESENTAÇÃO 
O presente módulo integra uma nova série de sessões de 

formação avançada em seguros, curtas e dinâmicas, 

organizados pela AIDA Portugal em 2021 enquanto entidade 

formadora certificada pela ASF para efeito de cumprimento do 

dever de formação e aperfeiçoamento profissional contínuo ao 

abrigo da Lei da Distribuição de Seguros. 

 

Os vários módulos terão uma duração total aproximada de 

cinco horas, distribuídas por duas sessões a decorrer em regra 

às terças e quintas a partir das 16h30. 

 

O formato é dialogado, consistindo num painel de especialistas 

com intervenções iniciais curtas seguidas de debate entre o/as 

vário/as especialistas, dinamizado por moderadores 

especialistas, e finalmente de um debate alargado a todo/as 

o/as participantes, com sessão de perguntas e respostas no 

final. 

 

O tema deste módulo é o do aumento da longevidade e o seu 

impacto no setor segurador, em particular nos seguros de 

saúde e vida. Serão discutidas por um conjunto de reputado/as 

especialistas, entre outras matérias, o contexto biológico do 

aumento da longevidade; os desafios colocados pelo 

envelhecimento no domínio dos seguros de saúde; questões 

jurídicas e desenvolvimentos em seguros de saúde; a 

essencialidade da alea e do risco no contrato de seguro; 

eutanásia vs. prolongamento artificial da vida (impacto, 

respetivamente, nos seguros de vida em caso de morte e nas 

rendas vitalícias); progressiva demência do tomador do seguro 

e dificuldades de gestão de seguros e vida. 

 

 

PROGRAMA 

1.º PAINEL LONGEVIDADE E SEGUROS DE SAÚDE 

11.05.2021 (16h30 – 19h00) 

O contexto biológico do aumento da longevidade; os desafios 

colocados pelo envelhecimento no domínio dos seguros de 

saúde; questões jurídicas e desenvolvimentos em seguros de 

saúde. 
 

Moderação: 

Luís Poças (Vice-Presidente da AIDA Portugal e Diretor 

Jurídico, de Compliance e de RH da Una Seguros) 

 
Oradore/as: 

Maria do Carmo Fonseca (Professora na Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa) 

 
Maria João Sales Luís (Administradora da Multicare) 

 

Francisco Luís Alves (Membro da Direção da AIDA 

Portugal e Responsável de Assessoria Jurídica de Seguros 

e Distribuição na Fidelidade) 

 

 

 

 

 

 

 

2.º PAINEL DESAFIOS NO RAMO VIDA 

13.05.2021 (16h30 – 19h00) 

A essencialidade da alea e do risco no contrato de seguro; 

eutanásia vs. prolongamento artificial da vida (impacto, 

respetivamente, nos seguros de vida em caso de morte e nas 

rendas vitalícias); progressiva demência do tomador do seguro 

e dificuldades de gestão de seguros e vida. 
 

Moderação: 

João Pereira Marques (Diretor Jurídico da Chubb e 

Advogado) 

 
Oradore/as: 

José Vasques (Jurisconsulto) 

 
Maria Inês Oliveira Martins (Professora na Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra) 

 

Leonor Futscher de Deus (Advogada na Espanha 

Advogados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPINAS: 

120€ não associados da AIDA Portugal ou Brasil 

100€ associados da AIDA Portugal ou Brasil  

Isento de /IVA , art. 9.º CIVA. 

Certificação do curso incluída. 

 

NÚMERO TOTAL DE HORAS: 5h 

INSCRIÇÕES: info@aida-portugal.org 

 

CURSO MINISTRADO POR ENTIDADE FORMADORA 

CERTIFICADA PELA ASF 

para efeito de cumprimento do dever de formação e 

aperfeiçoamento profissional contínuo ao abrigo da Lei da 

Distribuição de Seguros 


