
A C T U A R I A D O

Avaliamos 
com rigor

 caso a caso
Fundada em 1988, a Actuariado é uma empresa de 

consultoria atuarial de referência para as Seguradoras, Entidades 
Gestoras de Fundos de Pensões, Mútuas e Empresas com planos de benefícios, 

no mercado nacional e internacional.

Fatores 
Diferenciadores

Clientes
ÁREA DE SEGUROS

Seguradoras do Ramo Não Vida | Seguradoras do Ramo Vida | 
Associações Mutualistas | Auditores

ÁREA DE FUNDOS DE PENSÕES

Bancos | Empresas de Transportes | Empresas de Engenharia e 
Construção | Farmacêuticas | Hospitais | Planos de Pensões 
Individuais

• Experiência de 30 anos na área de consultoria atuarial
• Membro da Abelica Global, rede internacional de atuários
• Sócia coletiva do Instituto de Atuários Portugueses
• Presente no acompanhamento dos seus clientes nacionais e internacio-
nais
• Postura pró-ativa e de partilha de conhecimento com o cliente
• Presença nos mercados internacionais: Angola, Moçambique e Cabo 
Verde

CONSULTORIA ATUARIAL
• Relatório da avaliação atuarial das provisões técnicas do ramo 
não vida e vida
• Aconselhamento sobre a adequação e suficiência das provisões 
técnicas
• Estudos de adequação e suficiência tarifária
• Apoio na configuração de produtos vida em sistemas informáticos

ATUÁRIOS RESPONSÁVEIS
• Vida e não vida no âmbito de Solvência II
• Fundos de Pensões

FUNDOS DE PENSÕES
• Apoio no desenho e implementação de um plano de pensões
• Acompanhamento atuarial de planos de pensões de benefício 
definido ou de contribuição definida
• Asset and  liability management

AUDITORIA
• Due diligence 
• Avaliação de Seguradoras

ESTUDOS DE SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 
SOCIAL

Serviços

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
• Cálculo de provisões matemáticas de pensões de 
acidentes de trabalho e assistência vitalícia
• Cálculo de provisões para sinistros de não vida
• Cálculo de prémios e provisões matemáticas dos 
produtos de vida
• Cálculo das responsabilidades do fundo de pensões e 
outros benefícios.

FORMAÇÃO ATUARIAL
• Formação para atuários e não atuários 
• Conhecimentos gerais de atuariado
• Provisões técnicas do ramo não vida
• Tarifação no ramo não vida
• Prémios e provisões técnicas do ramo vida
• Responsabilidades inerentes a cada fundo de pensões

+351 213 170 323CONTACTOS : geral@actuariado.pt www.actuariado.pt


