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Seguros, smart contract, blockchain e inteligência 

artificial  
28 e 30 de março de 2023  

 

APRESENTAÇÃO 
Durante o ano de 2023, 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 seguros, smart contract, blockchain e 

inteligência artificial. Serão discutidos por um conjunto de 

reputado/as especialistas os principais desafios que as 

rápidas e profundas transformações do séc. XXI trazem ao 

universo dos seguros. A primeira sessão é dedicada à 

inteligência artificial, smart contract, blockchain e contrato de 

seguro. A segunda sessão foca, em particular, a proposta de 

regulamento sobre inteligência artificial e a discriminação 

algorítmica. 

 

PROGRAMA 

1.º PAINEL: Inteligência artificial, smart contract, 

blockchain e contrato de seguro 

Data: 28 de março de 2023 (16h30 – 19h00) 

 

O smart contract é um contrato? Qual é a função da apólice e 

smart contract de seguro? Que alterações se projetam nas 

regras sobre declaração de risco, negociação, consentimento 

e execução de contrato? 

 

Moderação: Maria Elisabete Ramos (FEUC/Vice-

Presidente da AIDA Portugal) 

 

Orador/a:  

João Pedro Freire (Advogado): Smart contract, 

blockchain e seguro. 

Filipe Albuquerque Matos (Professor Associado da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra): 

Seguros e inteligência artificial. 

 

 

 

2.º PAINEL: Insurtech e desafios para a distribuição de 

seguros 

30 de março de 2023 (16h30 – 19h00) 

 

Regulação de novas tecnologias. Proposta de Regulamento 

do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras 

harmonizadas em matéria de inteligência artificial (2021). 

Discriminação algorítmica.  

 

Moderação: Francisco Rodrigues Rocha (Professor 

Auxiliar Convidado na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa) 

 

Orador/a: 

Vera Raposo (Nova School of Law/FutureHealthlaw / 

WhatNext.Law): A proposta de Regulamento de 

Inteligência artificial e seguros. 

Thiago Junqueira (Advogado): Discriminação 

algorítmica e seguros: problemas e soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO LECCIONADO 

EM REGIME ONLINE, 

FORMATO WEBINAR 

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 


