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Centro Zaragoza (CZ) é o Instituto de investigação de 
veículos, propriedade de 19 entidades seguradoras, que 
representam aproximadamente 65% dos prémios do 
seguro automóvel em Espanha e mais de 30% em 
Portugal. 
Os objectivos fundamentais do CENTRO ZARAGOZA 
são: "A investigação na gestão e controlo dos danos 
materiais, assim como na prevenção dos danos físicos, 
dentro do seguro automóvel, e o fomento de iniciativas 
para a melhoria da Segurança Rodoviária". 
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Próxima promoção do “Curso Superior de Perito de Seguros de Automóveis” do 

CENTRO ZARAGOZA 
 

No próximo dia 9 de março vai começar a Promoção Nº 51 do Curso Superior de Perito de 
Seguros de Automóveis” (“PS”) do CENTRO ZARAGOZA. 

O sistema de formação é “semi-presencial e a duração 443 horas letivas -de 9 de março a 
19 de junho-; abrangendo as seguintes áreas: legislação do seguro do automóvel, 
técnica do automóvel, avaliação de veículos sinistrados e atuação pericial. 

O CENTRO ZARAGOZA garante aos alunos que superarem o curso, estágios em gabinetes 
periciais e empresas do automóvel, com uma duração de 1 a 3 meses (entre 120h e 480h). 
Atualmente são 85 as empresas com que colaboramos para a realização do citado estágio ao 
longo da geografia nacional. 

Nesta primeira edição do ano 2015, os alunos que se inscrevam no curso “PS” vão poder 
realizar grátis os cursos de “perito de camiões e de motocicletas”, obtendo uma 
formação integral como Perito de Seguros: Automóveis, Camiões e Motocicletas. 

O curso é comparticipado através da Fundação Tripartida para a Formação no Emprego. 

Para mais informação: Dpto. Formação; Telf.: 976 549 690; Email: cursos@centro-
zaragoza.com 

 

 

 

 


