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D&O INSURANCE E NOVOS RISCOS 
21 E 23 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 

 
APRESENTAÇÃO 
Durante o ano de 2021, a AIDA Portugal está a organizar sessões de 
formação avançada em seguros, curtas e dinâmicas, na qualidade de 
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. 
 
Este módulo tem a duração total aproximada de cinco horas, 
distribuídas por duas sessões, agendadas para a terça e quinta-feira, 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 e dinamizado por moderador/a. Na parte final, abre-se 
espaço para o debate alargado a todo/as o/as participantes, com 
sessão de perguntas e respostas. 
 
O tema deste módulo é o D&O Insurance e os novos riscos. Serão 
discutidos por um conjunto de reputado/as especialistas de Portugal 
e do Brasil, entre outros, os principais desafios que as rápidas e 
profundas transformações do séc. XXI trazem ao D&O Insurance. A 
primeira sessão é dedicada ao desenho da apólice de D&O Insurance 
e nela serão discutidos os novos riscos de responsabilização de 
administradores, a declaração inicial do risco, coberturas e exclusões. 
A segunda sessão foca, em particular, os riscos transacionais, riscos 
pandémicos, os riscos cibernéticos e o sinistro. 

 

PROGRAMA 
1.º PAINEL COMO DESENHAR A APÓLICE D&O? 
21.09.2021 (16h30 – 19h00) 
Os riscos de responsabilização dos administradores e necessidade de 
proteção. Declaração inicial do risco – o questionário. Coberturas e 
exclusões típicas do seguro D&O. 
 
Moderação: 
Fábio Ulhoa Coelho (Professor Titular de Direito Comercial da 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) 
 
Oradores: 
Pedro Pais de Vasconcelos (Professor Catedrático Jubilado da 
Faculdade de Direito de Lisboa) 
 
Nelson Ferreira (Diretor Geral e Diretor das Linhas 
Financeiras da AIG Portugal, S.A. – Lisboa, Portugal) 
 
Luís Poças (Vice-Presidente da AIDA Portugal e Diretor 
Jurídico, de Compliance e de RH da Una Seguros) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.º PAINEL D&O INSURANCE E A GESTÃO DO INESPERADO 
23.09.2021 (16h30 – 19h00) 
D&O Insurance e seguro de riscos transacionais. Riscos pandémicos e 
D&O Insurance. Risco cibernético. O sinistro. 
 
Moderação: 
Maria Elisabete Ramos (Vice-Presidente da AIDA Portugal e 
Professora Auxiliar da Faculdade de Economia de Coimbra) 
 
Orador/as: 
Ana Cristina Borges (MDS) 
 
Ilan Goldberg (AIDA Brasil/Chalfin, Goldberg, Vainboim 
Advogados (Rio de Janeiro/São Paulo). Professor da 
Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro)  
 
Margarida Lima Rego (Presidente da AIDA Portugal e 
Professora Associada da NOVA School of Law) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 
LECCIONADO EM 

REGIME DE E-
LEARNING 

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 


