CURSO À DISTÂNCIA SOBRE O MODELO
ATUARIAL DE PENSÕES DA OIT:
O FUTURO DOS ESTUDOS ATUARIAIS
PARTE 1: 6 DE OUTUBRO – 16 DE OUTUBRO DE 2020
PARTE 2: 19 DE OUTUBRO – 27 DE NOVEMBRO DE 2020

POR QUE ESTAMOS A REALIZAR ESTE CURSO À
DISTÂNCIA?
O principal objetivo dos sistemas de pensões é o de prevenir a pobreza e proporcionar
segurança de rendimento a mulheres e homens na velhice. A boa governação
financeira das instituições de segurança social, apoiadas por estudos atuariais,
produz um impacto positivo duradouro na sustentabilidade financeira dos sistemas
de pensões. Isto porque tais estudos permitem responder ao maior desafio das
reformas políticas: o de encontrar o equilíbrio entre a adequação das pensões e a
sustentabilidade financeira.
As avaliações atuariais tornam-se, assim, fundamentais para a tomada de decisões no
processo de formulação e reformas políticas relativas aos sistemas de pensões.
A OIT, disso consciente, desenvolveu nos últimos anos um modelo atuarial de pensões
completamente novo. Um modelo mais potente, mais sofisticado, mais intuitivo e com
a capacidade de ser completamente gerido on-line.
Este novo modelo encontra-se agora à disposição dos ministérios e das instituições
de segurança social de todo o mundo tendo, aliás, já sido utilizado com sucesso em
Moçambique.
Graças ao ACTION/Portugal, este curso à distância vem dar assim resposta à
necessidade de dar a conhecer o modelo atuarial de pensões da OIT e criar capacidades
para a sua efetiva utilização em todos os PALOP e em Timor-Leste.
Esta importante formação é o resultado do trabalho conjunto do Departamento de
Proteção Social da OIT, do Centro Internacional de Formação da OIT e do Gabinete de
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
de Portugal.

O QUE QUEREMOS ATINGIR?
O principal objetivo é reforçar a capacidade dos participantes para a realização de
avaliações atuariais a nível nacional, utilizando diretamente a plataforma de avaliação
atuarial de pensões da OIT.
Pretende-se criar capacidade endógena de gestão e trabalho com os instrumentos
on-line disponibilizados pelo novo modelo. Essas capacidades e conhecimentos serão
fundamentais nas fases sucessivas de análise, gestão, planeamento e tomada de
decisão sustentadas nos resultados dos estudos atuariais de pensões.
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O QUE VAMOS FAZER DURANTE O CURSO?
A formação sobre o modelo atuarial de pensões da OIT será realizada à distância
mediante uma combinação de instrumentos e soluções que visam garantir uma
experiência de aprendizagem inovadora e envolvente.
Tendo como base o E-Campus do ACTION/Portugal, os participantes terão acesso a
webinars, módulos de formação interativos e dinâmicos, exercícios práticos individuais e em
grupo, sessões de acompanhamento tutorial em tempo real, vídeos e materiais multimédia.

O curso tem duas partes com tempos, conteúdos e públicos-alvo distintos:

Datas:

PARTE 1

PARTE 2

Vamos conhecer o trabalho
atuarial e o novo modelo atuarial
de pensões da OIT

Vamos utilizar o modelo atuarial
de pensões da OIT

de 06/10 a 16/10/2020

de 19/10 a 27/11/2020

15 horas distribuídas por 2 semanas

34 horas distribuídas por 6 semanas

Público-alvo Dirigentes e decisores de instituições
de proteção social e ministérios.
Membros dos conselhos de
administração das instituições
de segurança social (incluindo
representantes dos empregadores e
trabalhadores).

Quadros superiores e técnicos das
equipas atuariais, estatísticas e de
informática que atuem nas áreas
quantitativas e económicas dos
sistemas de segurança social, e
mais precisamente dos regimes de
pensões.

Quadros superiores e técnicos.
Conteúdo

Apresentação do novo modelo atuarial Conceitos do trabalho atuarial
essenciais à formulação e
de pensões da OIT e relevância no
administração de sistemas de
contexto nacional.
pensões.
Princípios, normas e diretrizes
Utilização de métodos de projeção
internacionais.
demográfica e financeira aplicados
Modelos de financiamento dos
aos sistemas de pensões.
sistemas de pensões.
Construção e validação de modelos
Etapas de implementação de uma
atuariais adaptados às características
avaliação atuarial.
do sistema de pensões do país.
Funcionamento do modelo atuarial de
pensões da OIT.

VOU TER DIREITO A UMA CERTIFICAÇÃO?
As/os participantes que concluírem todos os módulos da parte 1 e 2 e alcançarem uma
nota positiva na prova teórica e prática, prevista no final do curso para comprovar a
aquisição de conhecimentos e capacidades, obtêm um Certificado de Aproveitamento
emitido oficialmente pela OIT. Um certificado geral de participação será atribuído a
quem completar a parte 1 do curso.
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Este curso é apoiado e financiado pelo Gabinete de Estratégia e
Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
de Portugal no contexto do projeto ACTION/Portugal.
ACTION/Portugal, implementado pela OIT e pelo CIF-OIT, tem como
objetivo de desenvolvimento o de contribuir para melhorar a cobertura da proteção social
e a qualidade das suas estatísticas nos PALOP e Timor-Leste, no quadro do Programa
Mundial de Pisos de Proteção Social e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda 2030 e contempla, para o efeito, quatro objetivos imediatos:
• Os governos têm desenvolvido e implementado políticas, planos e programas para
estender a cobertura da proteção social (incluindo a saúde) e/ou modificaram o quadro
legal para estender a proteção social em concordância com as garantias dos sistemas
e pisos de proteção social, no quadro dos ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas.
• Os países, em particular as instituições de proteção social e as organizações de
trabalhadores e de empregadores, têm desenvolvido, mediante ações de formação, as
suas capacidades e competências para a implementação, acompanhamento e avaliação
das políticas, estratégias e programas relacionados com a extensão dos programas de
proteção social.
• Os países têm melhorado as suas estatísticas sobre proteção social, incluindo a recolha,
elaboração, análise e disponibilização de dados fiáveis e de qualidade para monitorizar
os seus progressos na consecução dos ODS.
• Os atores da proteção social melhoraram o acesso ao conhecimento e as suas
capacidades para participar na campanha mundial para a extensão da proteção social,
e têm transferido boas práticas para outros países no domínio da Cooperação Sul-Sul e
Triangular.

INSCRIÇÕES
PARA MAIS INFORMAÇÃO SOBRE
O PROCESSO DE INSCRIÇÃO,
P O R FAV O R C O N TA C TA R
i.mendes@itcilo.org e/ou n.castro@itcilo.org
Equipa ACTION/Portugal
Centro Internacional de Formação da OIT
Programa de Proteção Social, Governança e
Tripartismo (SPGT)
T +39 011 693 6954
www.itcilo.org
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