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Seminário  
sobre o modelo atuarial 
de pensões da OIT   
de 4 a 7 de novembro de 2019
Montebelo Indy Congress Hotel, Maputo

O projeto Action/Portugal tem um grupo Facebook e uma plataforma de aprendizagem para que estejam a par das 
últimas iniciativas e atividades e para a partilha de experiências no campo da proteção social nos PALOP e em 
Timor-Leste. Faça parte desses grupos! Só tem que nos enviar uma mensagem a n.castro@itcilo.org 

Introdução à função 
atuarial e quais são os 

Modelos de financiamento 
dos sistemas de pensões

Andrés Acuna-Ulate, 
OIT Genebra

Apresentação da primeira 
proposta de Relatório 

Atuarial do Sistema de 
Pensões do INSS

Fabio Durán-Valverde, 
OIT Genebra

Rubén Vicente

Próximos passos...

Avaliação

Entrega de Certificados

Encerramento

Implementado por:Financiado por:

Elementos de modelização 
atuarial de sistemas de 

pensões: Processamento de 
dados e geração de inputs 

estatísticos básicos
Andrés Acuna-Ulate

Elementos de modelização 
atuarial de sistemas de 

pensões: Processamento de 
dados e geração de inputs 

estatísticos básicos
(continuação)

Andrés Acuna-Ulate

Formulação de hipóteses: 
Provas de consistência 
iniciais e calibração do 

modelo. 
Provas de sensibilidade
Fabio Durán-Valverde
e Andrés Acuna-Ulate

Opções de políticas em 
matéria de pensões e a 

formulação de cenários de 
projeções

Fabio Durán-Valverde
e Andrés Acuna-Ulate

Opções de políticas em 
matéria de pensões e a 

formulação de cenários de 
projeções

(continuação)
Fabio Durán-Valverde
e Andrés Acuna-Ulate

Análise dos resultados de 
um estudo atuarial

Fabio Durán-Valverde




