
PERCURSOS:

Banca e Seguros



OBJECTIVOS

 Hipóteses

 Estratégias

 Percursos

 A inserção na vida activa



12º Ano… E AGORA?

INSERÇÃO NA VIDA 

ACTIVA

CURSO SUPERIOR
CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA



Estratégias

 Informação

 Auto-reflexão

 Saídas profissionais

 Contactos
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http://www.acessoensinosuperior.pt/indmain.asp
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http://www.acessoensinosuperior.pt/indmain.asp


SAÍDAS PROFISSIONAIS

 Investigação

 Consultoria

 Técnica

 Docência

 Comercial



PERCURSOS FORMATIVOS

 1.º ciclo: Licenciatura

 1.º e 2.º ciclo: Mestrado Integrado

 3.º Ciclo: Doutoramento

 Diploma de Estudos Pós-Graduados

 Diploma de Estudos Avançados



Curso

Especializado? Generalizado?



Cursos
 Matemática

 Matemática Aplicada

 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

 Estatística Aplicada

 Engenharia Informática

 Engenharia Informática e dos computares

 Informática e Gestão de Empresas

 Tecnologia da Informação e da comunicação

 Economia



Cursos (Continuação)

 Finanças

 Finanças e Contabilidade

 Finanças Empresariais

 Solicitadoria

 Ciências da Comunicação

 Publicidade e Markting

 Contabilidade e Administração



Cursos (continuação)

 Gestão

• Gestão de Recursos Humanos

• Gestão e Engenharia Industrial

• Gestão do Desporto

• Gestão da Distribuição Logística

• Gestão de Sistemas de Informação

• Gestão da Conservação

• Gestão Portuária

• Gestão (Hoteleira/ Turística)



Faculdades

 FCUL- http://www.fc.ul.pt/

 ISEG- https://aquila.iseg.utl.pt/

 ISCTE- www.iscte.pt

 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-

http://www.fcsh.unl.pt

 FCT- http://www.fct.unl.pt

 Faculdade de Economica-http://www.fe.unl.pt

 Instituto superior de Economia e Gestão de Informação-

http://www.isegi.unl.pt

 ISEL- www.isel.pt

http://www.fc.ul.pt/
https://aquila.iseg.utl.pt/
http://www.iscte.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/
http://www.fct.unl.pt/
http://www.fe.unl.pt/
http://www.isegi.unl.pt/
http://www.isel.pt/


Faculdades (continuação)

 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril-

http://www.eshte.pt

 Escola Superior Náutica Infante D. Henrique-

www.enautica.pt

 Escola Superior de Comunicação Social-

www.escs.ipl.pt

 ISCAL- www.iscal.ipl.pt

 Escola Superior de Ciências Empresariais (Setúbal)-

www.esce.ips.pt

 Escola Superior de Tecnologias do Barreiro-

www.estbarreiro.ips.pt

http://www.eshte.pt/
http://www.enautica.pt/
http://www.escs.ipl.pt/
http://www.iscal.ipl.pt/
http://www.esce.ips.pt/
http://www.estbarreiro.ips.pt/


Dados do Centro de Emprego

 Cursos com mais inscrições no Centro de 
Emprego:

 Ciências Empresariais 

 Gestão

 Ciências Sociais e do Comportamento

 Psicologia

 Economia

 Sociologia

 Engenharia e Técnicas Afins

 Engenharia Mecânica

 Engenharia Química



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Mais Inscritos (em Relação com o nº 

de Licenciados):

 Serviços Sociais

 Informação e Jornalismo

 Indústrias Transformadoras

 Ciências Sociais e do Comportamento



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Menor Inscritos (Face ao nº de 

licenciados):

 Serviços de Segurança

 Matemática e Estatística

 Formação de Professores/ Formadores de 

Ciências da Educação

 Saúde



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Menor nº Desempregados com 
Habilitação Superior:

 Serviços de Transporte

 Serviços de Segurança

 Serviços de Veterinária

 Matemática e Estatística

 Informática



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Maior Procura no Centro de Emprego:

 Outros Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Cientificas (30%)

 Especialistas das Ciências Físicas, 
matemáticas e Engenharias (13,9%)

 Outros Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio (8,1%)

 Empregados de Escritório (7,3%)

 Especialistas das Ciências da Vida e 
Profissionais de Saúde (7,1%)



INSERÇÃO NA VIDA ACTIVA

 Gabinetes de Saídas Profissionais 

(Universidades)

 Estágios

 Gabinetes de Inserção Profissional

 Lista de Contactos



Aumentar as nossas hipóteses

 Cursos Certificados (Inglês, Novas 

tecnologias, Ciência Viva)

 Trabalho Voluntário

 Estágios (Voluntários, Verão)

 Estudos no Estrangeiro (Cursos de Verão, 

Erasmus, Leonardo DaVinci, Programa 

INOV, Monografia/Tese)



Que área escolher?

Conhecimento

AtitudeHabilidade

COMPETÊNCIA



Diversos tipos de actividades

 Atendimento ao Público

 Back-office

 Call- Center

 Analistas

 Consultores



Seguros

 Diversas áreas de Seguros:

 Vida

 Incêndio e Multiriscos

 Mercadorias Transportadas

 Acidentes Pessoais

 Responsabilidade Civil

 Automóvel

 Doença



Seguros

 Trabalho a comissões

 Muita procura na área de informática

 Muita procura para Call-Center

 Procura considerável de Analistas



Seguros- Exemplo

 Anúncio:

Gestor de Sinistros–Sinistros Auto, Multiriscos e Pessoais (M/F)

Principais Responsabilidades:

- Expediente geral de carácter administrativo;

- Abertura / Criação de novos processos;

- Análise e classificação das declarações de sinistros recepcionadas;

- Marcação de peritagens;

- Comunicação com lesados e prestadores;

- Manutenção e actualização da base de dados;



Exemplo (continuação)

Perfil:

- Habilitações académicas ao nível do 12º ano ou curso técnico-

profissional equiparado na área de seguros;

- Atitude empreendedora e dinâmica para fazer face ao ritmo de 

trabalho;

- Rapidez na execução de tarefas;

- Apetência numérica;

- Orientação para processos / tarefas

- Experiência profissional anterior na área de seguros (factor 

preferencial);

- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador;

- Bons conhecimentos de Inglês;

- Idade preferencial entre 20 a 35 anos.



Banca

 Início (normalmente) como Estágio

 Maior procura de Licenciados

 Procura para Call-Center

 Exigência de bons conhecimentos de 

Informática

 Procura de Recuperadores de Crédito



Banca- Exemplo

 Anúncio:

 Descrição da função: Realização de contactos telefónicos a clientes 

com o objectivo de divulgar produtos ou serviços, em campanhas 

no sector da banca, seguros e telecomunicações.

 Procuramos candidatos com:

 Habilitações mínimas ao nível do 12º ano;

 Fluência verbal;

 Perfil comercial;

 Proactividade e dinamismo;

 Capacidade de argumentação;

 Orientação para o Cliente;

 Conhecimento de informática na óptica do utilizador.

 Disponibilidade para o horário 11h-15h.



Exemplo (continuação)

 Oferecemos:

 Formação dentro do horário de trabalho escolhido;

 Integração numa equipa jovem e dinâmica;

 Pacote remuneratório atractivo e oportunidade de 

progressão de vencimento de acordo com a 

experiência



Alguns Sites Úteis

 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGUROS: 

http://www.apseguradores.pt/Site/APS.jsf



 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTÁRIA, S.A. (BBVA):

HTTPS://WWW.BBVA.PT/TLEU/TLEU/JSP/PT/PORN/CONH

ECANOS/RECRUT/INDEX.JSP

 BANCO BPI, S.A.: HTTP://WWW.BANCOBPI.PT/

 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM BCP):

HTTP://WWW.MILLENNIUMBCP.PT/CANDIDATURAS/1000_

1.JHTML

http://www.apseguradores.pt/Site/APS.jsf
https://www.bbva.pt/TLEU/TLEU/JSP/PT/PORN/CONHECANOS/RECRUT/INDEX.JSP
https://www.bbva.pt/TLEU/TLEU/JSP/PT/PORN/CONHECANOS/RECRUT/INDEX.JSP
http://www.bancobpi.pt/
http://www.millenniumbcp.pt/candidaturas/1000_1.jhtml
http://www.millenniumbcp.pt/candidaturas/1000_1.jhtml


Alguns sites úteis- Continuação

 AXA:

http://www.axa.pt/Axa.eRecruitment.Presentation.FrontEnd/Default.

aspx

 CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

MÚTUO: HTTP://WWW.CREDITOAGRICOLA.PT/CA/INSTITUCIO

NAL/RECRUTAMENTORH

 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 

(CGD): http://recrutamento.cgd.pt/cgis/registocgd/registo.cgi

 NOVABASE - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES 

SOCIAIS, S.A.:

HTTP://WWW.NOVABASE.PT/SHOWCATEGORY.ASP?IDCAT=C

ARREIRAS

 BARCLAYS BANK PLC:

HTTP://WWW.BARCLAYS.PT/BANCO/E_RECRUTAMENTO/E_RE

CRUTAMENTO.HTM?MENUID=4

http://www.axa.pt/Axa.eRecruitment.Presentation.FrontEnd/Default.aspx
http://www.axa.pt/Axa.eRecruitment.Presentation.FrontEnd/Default.aspx
http://www.creditoagricola.pt/CA/INSTITUCIONAL/RECRUTAMENTORH
http://www.creditoagricola.pt/CA/INSTITUCIONAL/RECRUTAMENTORH
http://www.novabase.pt/SHOWCATEGORY.ASP?IDCAT=CARREIRAS
http://www.novabase.pt/SHOWCATEGORY.ASP?IDCAT=CARREIRAS
http://www.barclays.pt/BANCO/E_RECRUTAMENTO/E_RECRUTAMENTO.HTM?MENUID=4
http://www.barclays.pt/BANCO/E_RECRUTAMENTO/E_RECRUTAMENTO.HTM?MENUID=4


Estágios
 Autoeuropa - Automóveis, Lda:

http://www.autoeuropa.pt/categories/recrutamento/oferta-de-

estagios

 Caixa Geral de Depósitos, S.A.:

https://recrutamento.cgd.pt/cgis/registocgd/registo.cgi

 Centro de Informação Europeia Jacques Delors:

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=185

9&p_est_id=5165

 Cidade das Profissões: http://cdp.portodigital.pt/estagios

 Fundação da Juventude: http://www.fjuventude.pt

 INOV-JOVEM: http://www.inovjovem.gov.pt/

 Networkcontacto: 

http://live.networkcontacto.com/pt/Paginas/default.aspx

http://www.autoeuropa.pt/categories/recrutamento/oferta-de-estagios
http://www.autoeuropa.pt/categories/recrutamento/oferta-de-estagios
http://www.autoeuropa.pt/categories/recrutamento/oferta-de-estagios
http://www.autoeuropa.pt/categories/recrutamento/oferta-de-estagios
http://www.autoeuropa.pt/categories/recrutamento/oferta-de-estagios
https://recrutamento.cgd.pt/cgis/registocgd/registo.cgi
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1859&p_est_id=5165
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1859&p_est_id=5165
http://cdp.portodigital.pt/estagios
http://www.fjuventude.pt/
http://www.inovjovem.gov.pt/
http://live.networkcontacto.com/pt/Paginas/default.aspx


Cursos de Especialização 

Tecnológica

 Atribuição de nível IV: Pós-Secundário não 

superior

 Formação técnica de alto nível;

 Inclui conhecimentos e capacidades de nível 

superior (pode dar equivalências)

 Carga horária de: Ano e meio a dois anos.

 Acesso ao ensino superior

 http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFor

mativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm


Alguns cursos…

 Inetese-

http://www.inetese.pt/index.php?option=com_gestorescola&

Itemid=65&curso_id=7&view=curso

 Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas 

Informáticos-

 Citeforma: http://www.citeforma.pt/

 Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação-

 ISCTE:www. http://iscte.pt/CET.jsp

 IEFP: www.iefp.pt

 Telecomunicações e Redes(CINEL)

 Tecnologias e Programação de Sistemas de Informaçã (CINEL)

 Banca e Seguros: Porto, Aveiro

http://www.inetese.pt/index.php?option=com_gestorescola&Itemid=65&curso_id=7&view=curso
http://www.inetese.pt/index.php?option=com_gestorescola&Itemid=65&curso_id=7&view=curso
http://iscte.pt/CET.jsp


Esmiuçando alguns cursos…



Gestão

 É a capacidade de resposta a problemas complexos e de 

decisão em contexto de incerteza com que os gestores se 

deparam, tirando partido de um amplo conhecimento dos 

instrumentos e técnicas nas várias áreas da Gestão.

 Saída Profissionais:

 Empresas de Auditoria e de Consultoria

 Empresas de Grande Consumo/ Distribuição 

 Gestor de Produto, Gestor Comercial;

 Banca de Investimento, Banca Comercial e Seguradoras

 Organismos Económicos e Financeiros, Nacionais e Internacionais 

 Gabinetes de Estudos, Ensino e Investigação 

 Administração Fiscal



Contabilidade

 Técnico superior de contabilidade: Organização dos 

sistemas de informação financeira e elaboração e interpretação 

da mesma. Relato crítico e apoio activo à tomada de decisão 

ao mais alto nível

 Director administrativo: financeiro habilitado a participar 

activamente em relações financeiras internacionais.

 Consultor financeiro

 Auditor financeiro e auditor interno

 Contabilista independente ou integrado em organizações de 

qualquer tipo, chefe de departamentos de contabilidade. 

Acesso a TOC (Técnico Oficial de Contas).



Finanças

 Técnico superior de finanças: Organização dos sistemas de informação 

financeira e elaboração e interpretação da mesma.

 Director administrativo, financeiro habilitado a participar activamente em 

relações financeiras internacionais.

 Consultor financeiro externo ou integrado em consultoras de nível 

europeu na área de finanças.

 Gestor de conta: gestor de activos, "trader" e dealer", analista financeiro, 

planificador e controlador bancário, da indústria seguradora e de empresas 

de corretagem.

 Responsável de departamentos financeiros em qualquer tipo de empresas. 

Acesso a TOC (Técnico Oficial de Contas).

 Auditor financeiro

 Inspector Tributário e supervisor de equipas de inspecção do Ministério 

das Finanças



Economia

SECTOR FINANCEIRO – Analista Financeiro, Analista 

de Acções, Analista de Crédito, Gestor de Fundos, 

Economista, Trader...

CONSULTORIA / AUDITORIA – Consultor, Auditor, 

Analista...

DISTRIBUIÇÃO/GRANDE CONSUMO – Gestor de 

Produto, Assistente de Marketing, Responsável 

Comercial...

ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONAIS –

Economista

INVESTIGAÇÃO – Docente



Estatística

 É a recolha/produção de dados, sua análise e interpretação, 

visa a formação de profissionais para empresas de 

sondagens e de estudos de mercado, para a administração 

central e local, gestão de informação em órgãos de 

comunicação social e partidos políticos, empresas de médio 

ou grande porte.

 Saídas: Empresas que lidam com sondagens/estudos de 

mercado, banca e seguros, ministérios e serviços 

administrativos; unidades hospitalares, câmaras de grandes 

dimensões, direcções gerais, grandes superfícies 

comerciais, entre outras instituições públicas e privadas, 

institutos de investigação.



Matemática Aplicada

 Resolução de problemas concretos, tanto em ambiente empresarial 

como no desenvolvimento de tecnologia de ponta e no apoio à 

investigação, principalmente de natureza interdisciplinar. 

 Utilizar ferramentas Informáticas para a resolução de problemas de 

Matemática Aplicada e que adquiram alguns conhecimentos em 

outras áreas científicas que são campos preferenciais de aplicação 

da Matemática, tais como Física, Economia, Gestão ou outras. 

 Têm registado alto nível de empregabilidade, nomeadamente no 

sector bancário e dos seguros, no apoio à gestão industrial e 

empresarial, na indústria farmacêutica, nas empresas de 

consultadoria (financeira, informática, de engenharia, etc.), nas 

divisões estatísticas de instituições públicas, na investigação 

fundamental e aplicada.



Engenharia Informática

 É preciso ter resistência à frustração e 

persistência.

 Mercado de trabalho promissor

 Áreas:

 Redes

 Programação

 Aplicações na Web

 Hardware



BOAS ESCOLHAS E 

DECISÕES!



GIP- AGIR XXI

 Contactos:

R. Vale Formoso de Cima, N.º 47

1950-265 Lisboa

Tel.: 21 838 00 03 ou Fax.: 21 859 54 21

info@agirxxi.pt

(Sara Freitas)


