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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group Update #6 — 
Vancouver, Canada, 2015  

 
O Grupo de Trabalho da Mortalidade (MWG) encontra-se duas vezes por ano por ocasião de encontros 
de 5 dias dos comites e grupos de trabalho do IAA. O Segundo encontro de 2015 realizou-se em 
Vancouver, Canadá, em outubro de 2015 e aqui se apresenta o resumo das discussões. 
 
O MWG existe para estudar a mortalidade e para monitorar estudos levados por outras organizações a 
nível mundial, de forma a que esta informação fique disponível para atuários e outros profissionais de 
todo o mundo e a constituir um contributo  ou organizar outras oportunidades de comunicação quando 
for adequado. 
 

A reunião teve início com a evocação  do falecimento de Ricardo Frischtak, há muito tempo membro do 

MWG do Brasil.  Foram enviados condolências à família do nosso amigo Ricardo. 

 

Alguns dos tópicos desta reunião foram:  

• Relatórios nacionais: o relatório nacional do Japão foi atualizado. Estes relatórios fornecem um perfil 

geral dos vários aspectos da experiência do país na área da demografia e da mortalidade da população. 

Novos estudos e tabelas de seguros foram também destacados. O MWG também concordou em 

continuar a melhorar a qualidade e a cobertura dos relatórios dos países disponíveis no seu site.  

• Tábuas de mortalidade:  

      Japão - Apesar de não se tratar de uma nova tábua, foram fornecidas informações sobre os métodos 

utilizados na criação das 21as Tábuas de Vida Completas da população japonesa(2010). 

 

• O ponto alto do enconntro foi uma apresentação de Magali Barbieri, Diretora Associada da Base de 

Dados de Mortalidade Humana (HMD), sobre vários aspetos do trabalho da HMD, numa colaboração 

entre o Innstituto Max Planck para a Pesquisa Demográfica, em Rostock, Alemanha e a Universidade 

da Califórnia, Berkeley, California. Esta base de dados é usada internacionalmente como fonte de 

informação sobre a mortalidade. Atualmente inclui informação de 38 países. Ela descreveu a base de 

dados e os protocolos utilizados na criação da informação. O trabalho é financiado por subvenções e 

donativos obtidos de uma ampla gama de proveniências. A HMD também desenvolve projetos 

conjuntos com outras organizações. O financiamento é uma questão importante para a HMD, uma 

vez que toda a informação é fornecida gratuitamente aos seus utilizadores. O financiamento está em 
risco. 

• Vários outros tópicos foram apresentados 

o Destaques da conferência de Atualização da Mortalidade e Longevidade no Reino Unido, em 
setembro de 2015 
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o Duas conferências realizadas em Budapest, Hungria, Associação Internacional de Segurança 

Social e pela Associação Internacional do trabalho. Estas organizações poderão estar 
interessadas em ajudar países em desenvolvimento na criação de tábuas de mortalidade. 

o Técnicas de modelação de mortalidade com limitação de dados disponíveis 

o Melhoria na taxa de mortalidade incidindo sobre populações heterogéneas 

o Fragilidade e mortalidade na velhice 

o Calculador da diferença de esperança de vida por género 

 

• O MWG tem um conjunto de projetos em curso.  

o Comparação das condições de aceitação a nível Mundial 

o Comparação das taxas de mortatlidade da população geral, da população com seguro  e de 

pagamento de anuidades 

o Mortalidade na 3ª idade 

o Melhorias nas taxas de mortalidade na 3ª idade 

o Vetores de longo prazo da mortalidade 

o Desenvolvimento da base de informação do Grupo de Trabalho sobre Mortalidade  

 

Este é um sumário das discussões realizadas no Grupo de Trabalho sobre Mortalidade (MWG), em 
Vancouver.  A ata da reunião, apresentações e comunicações da reunião (e de reuniões anteriores) estão 
disponíveis (sem necessidade de registo) em www.actuaries.org/mortalityupdates   
 
Esta atualizaçãodeinformação tem versões traduzidas em Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, 
Mandarim, Português, Russo, Espanhol e Turco. 
 
Respostas e Sugestões 
 
O Grupo de trabalho de Mortalidade agradece as suas observações e contribuição para o nosso trabalho. 
Por favor envie os seus comentários para iaamwg@actuaries.org. 
 
 
Referências: 

base de  informação  do Grupo de trabalho de Mortalidade: http://www.actuaries.org/mortalityinfo 

Atualizações do Grupo de trabalho de Mortalidade: www.actuaries.org/mortalityupdates  
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