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 Idade igual ou superior a 18 anos.
 9º ano escolaridade ou equivalente;
 Conhecimento informático / utilizador;
 Idoneidade cívica e criminal.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 Documento de identificação pessoal (BI ou CC);
 Número de Contribuinte (NIF);
 Certificado de Habilitações

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Distinguir as características técnicas e os segmentos-alvo dos contratos que visam a cobertura 

dos acidentes de trabalho.
 Compreender a forma de cálculo das indemnizações e compensações tendo em consideração os 

princípios de regularização dos sinistros.
 Caracterizar as apólices uniformes e os seguros obrigatórios mais importantes.
 Calcular as indemnizações e compensações tendo em consideração os princípios de regularização 

de sinistros.
 Adquirir conhecimentos básicos da execução, gestão e edição fotográfica. - Conhecer os princípios 

básicos da fotografia forense.
 Compreender a cadeia de custódia.
 Compreender e conhecer o processo de identificação do local do sinistro. - Saber efetuar a moni-

torização das Incapacidades Temporárias Arbitradas.
Saber efetuar a Avaliação do Dano Corporal e Tabela Nacional das Incapacidades. - Distinguir Diag-
nósticos de HST e conformidade com a legislação.
 Saber Identificar os perigos e o grau de exposição dos trabalhadores;
 Saber caracterizar os postos de trabalho e a conceção do processo produtivo.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
 Técnico das áreas da averiguação e regularização de sinistros no ramo de acidentes de trabalho
 Prestação de serviços de formação
 Assessoria técnica e integração em equipas pluridisciplinares
 Técnicos de empresas de consultoria e prestação de serviços

Perito Averiguador de 
Acidentes de Trabalho
CURSO
Perito Averiguador de Acidentes de Trabalho

ÁREA
343 -  Finanças, Banca e Seguros

DURAÇÃO
65 Horas

DESTINATÁRIOS
Este curso destina-se a candidatos a peritos averiguadores do ramo de acidentes de trabalho, desde 
que demonstrem apetência para exercerem essa atividade profissional, bem como a peritos averi-
guadores do ramo de acidentes de trabalho, que pretendam melhorar ou reforçar os conhecimentos 
técnicos já detidos.

REQUISITOS DE ACESSO

Conteúdos da Formação

Módulo 1 -  Enquadramento Legal da Higiene e Segurança e Acidentes de Trabalho 

Higiene e segurança no trabalho

Acidentes de trabalho

Atividade seguradora

Averiguação e regularização do sinistro

10h

Módulo 2 -  Perfil Ético do Perito Averiguador 

Questões Éticas do Profissional Perito Averiguador

Elementos Comunicacionais Fundamentais no Âmbito da Entrevista

Gestão de Conflitos

10h

Módulo 3 -  Metodologias de Investigação de Sinistros e Contexto de Trabalho 
do Perito Averiguador 

Entrevista Forense, Fotografia Forense e Planimetria forense

A Averiguação no Terreno: principais características

A Averiguação com Contacto dos Sinistrados: principais especificidades

A Averiguação com o Contacto da Entidade Patronal: principais questões

Realização do Relatório de Averiguação: diretrizes fundamentais

O crime de Burla relativa a seguros

30h

Módulo 4 -  Casos Práticos

Realização de um trabalho Teórico-prático

15h

Total 65h
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METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

A nossa metodologia tem por base o êxito do/a Formando/a, sendo ele o centro de todo o 
processo formativo. Caracteriza-se por ser um curso com teor profissionalizante onde desen-
volvemos competências direcionadas para as reais necessidades do mercado de trabalho.
Quer na componente presencial, quer online, o acompanhamento dos nossos Formadores es-
pecializados é constante através de uma tutoria ativa e com intervenção permanente, que o 
acompanharão ao longo de todo o processo formativo. 
Terá acesso, à nossa comunidade de aprendizagem virtual – iLEARNING - na qual disponibi-
lizamos todos os recursos para um percurso de aprendizagem simples, flexível e dinâmico. 
Semanalmente, o/a Formando/a tem sessões em direto com a nossa equipa de e-Formadores 
especializados, garantindo assim uma maior proximidade e acompanhamento do processo 
formativo para que todos tenham êxito nesta etapa. 
A avaliação dos módulos terá por base o desempenho dos/as Formandos/as, em vários mo-
mentos distintos da formação. Será feita utilizando escalas quantitativas, tendo em conta os 
parâmetros previamente definidos.

Avaliação Diagnóstica 
Este sistema integrará uma avaliação inicial diagnóstica, com vista a avaliar as competências 
iniciais de cada Formando/a relativas a cada unidade de formação. 

Avaliação Formativa
Durante a formação, os/as Formandos/as são submetidos a um regime de avaliação contí-
nua, ou seja, os Formadores terão também em linha de conta a participação na plataforma de 
e-learning, o interesse demonstrado e a realização das tarefas propostas.

Avaliação Sumativa
A avaliação no final da formação deverá traduzir o desempenho dos/as Formandos/as ao nível 
da aquisição de conhecimentos e participação ativa, através da realização de trabalhos prá-
ticos, provas e/ou testes, estudos de caso, lições, Fóruns com atividades, desafios lançados 
pelo Formador, partilha de experiências, entre outras atividades. 

Avaliação da Formação Prática em Contexto Real de Trabalho (opcional)
O estágio a desenvolver em empresa visa a interligação dos diferentes módulos numa lógica 
de integração dos saberes teórico-práticos, através do desenvolvimento de atividades direcio-
nadas para o perfil de saída, e culminará num relatório que traduz o trabalho desenvolvido na 
empresa e servirá de base para avaliação.
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