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ISEG tem único
curso do país em
ciências atuariais

O mestrado da Universidade de Lisboa está classificado em 18° lugar
entre os 50 melhores mestrados em Seguros, a nível mundial.

ALMERINDA ROMEIRA
aromeira@jornaleconomico.pt

Integralmente lecionado em lín-
gua inglesa e com a maioria de es-
tudantes estrangeiros. O mestrado
de Ciências Atuariais do ISEG, que
começou por ser uma pós-gradua-
ção em 1990, é a única oferta for-

mativa de ensino superior portu-
guês nesta área, depois de ter dei-
xado de funcionar a licenciatura na
FCT da Universidade Nova de Lis-
boa. O mestrado extravasa em
muito as fronteiras nacionais.
"Posso dizer que, no primeiro ano,

há uma relação de dois estrangei-
ros para um português", revela
Maria de Lourdes Centeno, pro-
fessora catedrática do ISEG, da
Universidade de Lisboa, coorde-
nadora do mestrado em Ciências
Atuariais ao Jornal Económico.



O curso é reconhecido pelo Ins-
titute and Faculty of Actuaries no
Reino Unido, que apenas acredita

um número muito reduzido de
Universidades. "Ao fazê-lo está a

conceder-nos credibilidade inter-
nacional", acrescenta a professora.
O ISEG surge também na lista das

universidades com Programas
Atuariais da Society of Actuaries
na América do Norte. Para além
disso, o mestrado ocupa a posição
18 entre os 50 melhores Mestrados

em Seguros e Gestão de Risco do

EDUNIVERSAL.
O mestrado do ISEG tem 25 va-

gas. Com a duração de dois anos, o

último semestre dos quais destina-
do à elaboração do trabalho final
de mestrado, que pode tomar a

forma de dissertação, projeto ou

estágio, o curso permite a aquisi-
ção de conhecimentos sólidos nas

áreas de Probabilidades, Estatísti-

ca, Finanças e Atuariado propria-
mente dito. "As unidades curricu-
lares são lecionadas tendo sempre
presente que o estudante vai apli-
car essas matérias na área dos se-

guros", acrescenta.

Pelo Quelhas passaram já licen-
ciados em Matemática, Estatística,
Ciências Atuariais, Economia,
Gestão e Engenharia, alguns vin-
dos da casa, outros licenciados de

outras escolas nacionais e interna-
cionais. Faz parte do sistema por-
tuguês de ensino aceitar candida-

tos com licenciaturas de outras es-
colas. "A única condição específica
consiste na exigência de formação
sólida em Análise Matemática e

Estatística", especifica Maria de
Lourdes Centeno.

Soft skills, como facilidade de co-
municação e de interacção com
outros profissionais, são dispensá-
veis a quem quer frequentar o cur-

so, mas são importantes para
quem o faz tendo o exercício da

profissão como meta. "Têm de ser

capazes de transmitir oralmente
detalhes complexos a audiências

que, por vezes, não detêm forma-

ção técnica e estatística elevada.
Têm de ter capacidade de comuni-
cação escrita, de modo que os seus

relatórios e memorandos sejam
entendidos", explica.

O curso é o passaporte para o

exercício de uma das profissões
mais globais, mas que em Portugal
passa por ser uma ilustre desconhe-
cida. Afinal, o que faz um atuário?

"Gere o risco e a incerteza, dese-

nhando soluções que visam reduzir
a verosimilhança de acontecimen-
tos indesejados e mitigar as conse-

quências de tais acontecimentos,
quando ocorrem", explica a coorde-
nadora do mestrado do ISEG. O
trabalho desenvolvido pelo atuário

depende do tipo de função que ocu-

pa. Se se falarmos de um atuário

que trabalhe em seguros de saúde,
tem de, por exemplo, ser capaz de

modelar o risco de apólices que cu-
bram doenças graves. •
A única condição
específica para
frequentar o mestrado
consiste na exigência
de formação sólida
em Análise
Matemática
e Estatística

MARIA DE LOURDES CENTENO

"Maioria dos alunos
encontra emprego
antes de se graduar"

A empregabilidade do mestrado é um dos seus

pontos fortes, destaca a coordenadora.
A profissão de atuário é relativamen-

te desconhecida em Portugal.
O que tem de estudar e onde?

Tem de ter formação sólida nas áreas

generalistas de Matemática, Estatís-

tica, Finanças e Economia, e na área

específica do Atuariado.

Em que tipo de empresas
pode trabalhar um atuário?
Pode trabalhar na indústria segura-
dora, em empresas de consultadoria,
em sociedades gestoras de fundos de

pensões, na banca ou nas Autorida-

des de Supervisão.

Qual é a procura de atuários
no mercado português?
A procura continua a ser elevada. A
maioria dos nossos alunos encontra

emprego muito antes de se graduar,
o que acaba por ser um contratempo
para o nosso mestrado. Não conhe-

cemos detentores do nosso mestrado

que estejam desempregados.

Para exercer a profissão é

preciso ter carteira profissional?
Nos países anglo-saxónicos sim, em

Portugal não. O Instituto dos Atuá-
rios Portugueses tem vindo a diligen-
ciar junto do Parlamento nesse senti-

do, mas ainda não o conseguiu. Por

exemplo, no Reino Unido tem de se

pertencer ao Institute and Faculty of
Actuaries (IFoA), na América do

Norte à Society of Actuaries ou à Ca-

sualty Actuarial Society. Existem
acordos entre estas entidades, de

modo a que um membro de uma

possa exercer a profissão no país da

outra. A qualidade de associado ou
membro dessas organizações faz-se

por exames, podendo os detentores

de alguns cursos, como seja o mestra-
do em Ciências Atuariais do ISEG, fi-



car isentos de alguns módulos, e por
exigência de um número mínimo de

anos na função atuarial. O mestrado
do ISEG foi acreditado pelo Institute

and Faculty of Actuaries, pelo que os

alunos que o terminem com média
de acreditação superior ou igual a

65% ficarão isentos da maioria dos

exames para associado do IFoA.

Como remunera a profissão?
Internacionalmente remunera bem.
É sistematicamente uma das carrei-

ras mais bem pagas nos EUA, segun-
do o estudo levado a cabo pelo Ca-

reercast, com um salário médio
anual de 97.312 dólares em 2017. Em

Portugal remunera bem, quando
comparada com outras profissões.
Os nossos alunos podem optar por
fazer estágio em vez de dissertação.

A maioria das instituições onde é

efetuado estágio concede uma bolsa

ao estudante, que pode ultrapassar os

1 .000 euros por mês. •


