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Plano de Acção para 2014 

 
  
               No presente Plano de Acção, optámos por manter a sistematização apresentada no documento 
do ano anterior. No Capítulo I, após uma breve nota introdutória, apresentamos os órgãos sociais do Centro 
e respectivas competências. No Capítulo II, identificamos, de acordo com o vertido nos Estatutos, a missão 
do CIMPAS. No terceiro Capítulo, destacamos os objectivos e metas a alcançar no ano de 2014, bem como 
os recursos necessários à consecução dos mesmos. Por último, no Capítulo IV, tecem-se breves 
considerações finais. 
 
 
I. Introdução 
                 
               De acordo com o disposto no nº 1 do artº15º dos Estatutos do Centro de Informação, Mediação, 
Provedoria e Arbitragem de Seguros, compete ao Conselho Directivo aprovar as propostas de Plano de 
Acção e de Orçamento, a apresentar à Assembleia-Geral. Tal documento deverá ainda ser submetido à 
apreciação do Conselho de Representantes e ao parecer do Conselho Fiscal, após o que deverá ser 
submetido, em reunião a realizar no mês de Dezembro de cada ano, à aprovação da Assembleia Geral do 
Centro. 
 

  O Plano de Acção constitui uma peça fundamental, a partir da qual se define, para determinado  
período de tempo, a estratégia e metodologia a seguir, assim como os meios e recursos a afectar, com vista 
à prossecução de objectivos e metas determinados.  
 
               Em articulação com o Orçamento, o Plano de Acção permite um melhor acompanhamento da vida 
da Associação. Nele estão vertidas as ideias e as ambições, os sonhos e os projectos, a estratégia e os 
rumos a seguir. Neste contexto, para cada acção, definem-se as actividades que a integram. 
 
               Porém, o CIMPAS é parte integrante de uma sociedade que vive, actualmente, uma crise 
económica severa, e, não obstante o permanente esforço no sentido de reduzir o impacto que a mesma tem 
na actividade desempenhada é certo que, de algum modo, a mesma condiciona a elaboração de um 
documento desta natureza. 
 
 Vive-se um tempo diferente, um tempo carregado de imprevisibilidade. Surgem, a todo o 
momento, novos problemas que exigem novas soluções. Tal é válido para a generalidade dos sectores. 
Também o é para a Justiça.  
 
 O Centro tem de continuar a posicionar-se no lado certo, assumindo-se como parte integrante da 
solução, colocando a dinâmica e a criatividade ao serviço da sociedade e propiciando, por essa via, um 
crescimento oportuno, integrado e sustentado dos meios de Resolução Alternativa da Justiça. 
 
 Reconhecendo as dificuldades actuais, cabe-nos tudo fazer para contribuir para uma significativa 
melhoraria dos resultados, porquanto as mesmas encerram um conjunto de oportunidades que devemos 
saber fazer valer, através da concessão de uma resposta célere, económica e eficaz no domínio da 
resolução de litígios na actividade seguradora.  
 
 E este serviço – único - que o Centro se propõe a prestar, terá, necessariamente, de obedecer a 
um conjunto de princípios que estão implícitos nas expectativas daqueles que ao mesmo recorrem: o 
CIMPAS terá de apresentar um serviço de qualidade e excelência inigualáveis, não descurando um cuidado 

acrescido com a informação prestada às partes e o bom acolhimento do litígio em presença. 
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 O ano de 2013, tal como previsto, foi um ano difícil, não tendo ocorrido alterações significativas 
na actividade do Centro. Ainda assim, podemos destacar alguns objectivos alcançados: 
 
               - Consolidação da actividade; 
 
               - Reforço de colaboradores para a Delegação Norte; 
 
               - Obtenção de novas adesões de Seguradores ao Serviço de Provedoria; 

 
               - Manutenção de um prazo curto de resolução dos diferendos; 
 
               - Desenvolvimento e implementação de melhorias e ajustamentos ao nível da gestão de 
processos no Serviço de Mediação e  Arbitragem; 
 
               - Concretização do IV Encontro de Árbitros do Centro; 
 
 No que concerne ao ano de 2014, as linhas de acção têm em vista, não só a consolidação da 
credibilidade construída ao longo de doze anos, mas também continuar a evoluir nesse sentido, granjeando 
uma maior visibilidade da Resolução Alternativa de Litígios, em geral, e do Centro, em particular. 
 
 Entendemos que a credibilidade da nossa actividade não se pode avaliar apenas por este ou 
aquele fenómeno, por esta ou aquela vertente, mas sim pelo conjunto homogéneo de acções, valores e 

princípios que elegemos como basilares dos nossos actos.   
 
 Para se alcançar os objectivos traçados para 2014, o Centro de Informação, Mediação, 
Provedoria e Arbitragem de Seguros orientará a sua acção com base em linhas específicas, que 
apresentaremos nas páginas seguintes. 
 
 
II. Estrutura Orgânica do Centro 
 
 Nos termos definidos nos Estatutos do Centro de Informação, Mediação, Provedoria e 
Arbitragem de Seguros, o mesmo é composto por quatro órgãos sociais, designadamente: 
 
               - A Assembleia-Geral; 
               - O Conselho Directivo; 
               - O Conselho Fiscal e, 
               - O Conselho de Representantes. 
 
 Os órgãos do Centro identificados têm composição distinta, bem como competências próprias, 
que apresentaremos de seguida: 
 

a) A Assembleia-Geral 
 
       A Assembleia-Geral do CIMPAS é composta por todos os associados do Centro (designadamente, a 
Associação Portuguesa de Seguradores, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, o 
Automóvel Club de Portugal, a Prevenção Rodoviária Portuguesa e a Associação Portuguesa da Mediação 
Profissional de Seguros).  
 
       A competência deste órgão social encontra-se elencada no artº13º dos Estatutos do Centro. 
 

b) O Conselho Directivo 
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       O Conselho Directivo é composto por um número ímpar de elementos, com um mínimo de três e um 
máximo de sete. Actualmente, o Conselho Directivo é composto por cinco membros, um dos quais 
Presidente, todos eleitos pela Assembleia-Geral.  
 
       Este órgão integra, obrigatoriamente, representantes de todos os Associados fundadores 
(designadamente a Associação Portuguesa de Seguradores, a Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor e o Automóvel Club de Portugal).  
 

       O artº15º dos Estatutos do Cimpas delimita a competência deste órgão. 
 

c) O Conselho Fiscal 
 
      O Conselho Fiscal do Centro é composto por três membros, um Presidente e dois vogais, eleitos pela 
Assembleia-Geral. 
 
       O artº17º dos Estatutos do CIMPAS determina e especifica a competência deste órgão. 
 

d) O Conselho de Representantes 
 
       Integram este órgão, os representantes de todos os Seguradores aderentes ao Serviço de Provedoria e 
as entidades financiadoras do Centro (designadamente o Ministério da Justiça, através da Direcção-Geral da 
Política de Justiça).  

 
 A competência do Conselho de Representantes encontra-se delimitada no nº2 do artº18º dos 
Estatutos (no que se refere aos Seguradores aderentes ao Serviço de Provedoria) e no nº3 da mesma 
disposição (concernente às entidades financiadoras do Centro). 
 
 De acordo com as disposições estatutárias, no próximo ano de 2014, os associados serão 
chamados a escolher, uma vez mais, a composição dos órgãos sociais, elegendo os membros que 
consideram mais qualificados para gerir os destinos da Associação. 
 
 
III. O CIMPAS – Missão e atribuições 
              
               O CIMPAS foi criado por protocolo, assinado em Abril de 2000, pelo Ministério da Justiça, pela 
Presidência de Conselho de Ministros, pela Associação Portuguesa de Seguradores, pela Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor e pelo Automóvel Club de Portugal. 
 
 Nos termos dos Estatutos, designadamente no seu artigo 1º, o Centro tem como objecto, 
“disponibilizar vias de resolução alternativa de litígios emergentes de quaisquer contratos de seguros 
envolvendo empresas de seguros, excluindo seguros de grandes riscos, conforme definidos no artigo 2º, 
nº3 e 4, do Decreto-Lei 94-B/98, de 17 de Abril”. 
 
                Por Despacho nº1165/2010 proferido no dia 5 de Julho de 2010 pelo Exmo. Senhor Secretário 
da Justiça e da Modernização Judiciária, foi concedida ao CIMPAS autorização para arbitrar litígios 
emergentes de quaisquer contratos de seguros (com excepção dos grandes riscos, já referidos). 
 
                O Centro veio, desta forma, ocupar um espaço único na resolução de litígios resultantes da 
actividade seguradora, assumindo-se como um meio mais simples, informal, célere e económico. 
 
              A resolução de litígios pelo CIMPAS, pese embora com as características atrás enunciadas, não 
deixa, nunca, de garantir a todos os que a este recorrem, a estrita aplicação das regras do processo justo, 
designadamente pugnando pela aplicação dos princípios estruturantes do mesmo (igualdade das partes,  
contraditório, independência, proporcionalidade, etc.).  
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 No cumprimento desta missão de interesse público, instituiu o Centro dois procedimentos 
inteiramente autónomos e independentes um do outro: 
                
               a) O Serviço de Mediação e Arbitragem; 
 
               b) O Serviço de Provedoria dos Clientes de Seguros. 
 
               A independência e autonomia dos dois Serviços redunda em valências distintas, quer pelos 

procedimentos utilizados, princípios prosseguidos, forma de financiamento e resultados obtidos, como 
apresentaremos de seguida.  
 
 

  III.I. O Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros  
 
               No presente exercício, o Serviço de Mediação e Arbitragem do CIMPAS, deparou-se com alguns 
desafios que, entendemos, decorrerem da normal actividade, face à natureza do mesmo:  
 
 
               A necessidade de Uniformização de Procedimentos e de Entendimentos 
 
  Trata-se de uma realidade que decorre do crescimento da actividade do Centro, a nível 
quantitativo e qualitativo, em consequência dos seguintes factores: 

 
               - O número de processos resolvidos no Centro; 
 
 - A crescente complexidade dos processos, fruto do alargamento da resolução de litígios a outros 
ramos de seguro, e do maior esclarecimento e divulgação dos meios RAL junto dos Reclamantes e 
profissionais do foro; 
  
 - A enriquecedora diversidade de entendimentos dos Árbitros do Centro, cuja lista é agora 
composta por magistrados nomeados pelo Conselho Superior de Magistratura e por Advogados 
referenciados pelos Associados Fundadores do Centro e nomeados pelo Conselho Directivo. 
    
   Face aos factores indicados, urge implementar anualmente acções no sentido de uniformizar os  
procedimentos e os entendimentos existentes. Nesse sentido, durante o ano de 2013, teve lugar o IV 
Encontro de Árbitros do CIMPAS, no qual pensamos, ter sido dado um passo significante no sentido de 
alcançar tal desiderato.  
 
 Cientes da importância destes Encontros e testemunhando os seus bons resultados, contamos 
em 2014, continuar a promover e aprofundar eventos desta natureza, que ajudarão a credibilizar a 
actividade desenvolvida. 
 
    
              A Lei da Mediação  
  
 No dia 19 de Abril de 2013 foi publicada a Lei nº29/2013, designada Lei da Mediação.  
 
 Esta Lei representa, indiscutivelmente, a subida da Mediação em Portugal a um patamar de 
confiança e de credibilidade, nunca alcançado. À semelhança do sucedido em tantos outros países, Portugal 
passou, assim, a contar com uma Lei que confere reconhecimento e credibilidade à Mediação, enquanto 
meio de Resolução Alternativa de Litígios. 
  
 O novo Diploma, veio estabelecer os princípios gerais aplicáveis à Mediação (voluntariedade das 
partes, confidencialidade do procedimento, igualdade entre as partes, independência e imparcialidade dos 
mediadores, etc.), bem como o regime jurídico dos mediadores a exercer funções no nosso país. 
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 No caso concreto do CIMPAS, a nova Lei foi muito bem recebida, não apenas por permitir uma 
maior visibilidade e estatuto a este procedimento, realçando as suas reais vantagens, mas ainda porque 
veio contribuir, de forma indelével, para um maior reconhecimento do papel do Mediador, enquanto agente 
facilitador e impulsionador do acordo entre as partes. 
 
 
              O novo Código de Processo Civil  
 

 Em Setembro do ano de 2013 entrou em vigor o novo Código de Processo Civil.  
 
 De acordo com o previsto no nº1 do artº23º do Regulamento do Serviço de Mediação e 
Arbitragem, em tudo o mais que não se encontre regulamentado, aplicar-se-á a Lei nº63/2011, de 14 de 
Dezembro (Lei da Arbitragem Voluntária, abreviadamente designada LAV), sendo que, de acordo com o nº2 
da mesma disposição, em caso de omissão, aplicar-se-ão, subsidiariamente, “as regras do Código de 
Processo Civil, adaptadas à natureza marcadamente abreviada e informal do procedimento arbitral”. 
 
 Face às naturais omissões existentes nos Regulamentos e na LAV, o Código de Processo Civil é 
aplicado, com alguma frequência, no Centro. 
 
 A entrada em vigor deste novo Código era aguardada, por todos os agentes e colaboradores da 
Justiça, com grande expectativa. Tudo indica que o legislador, num processo de adaptação aos novos 
tempos, pretendeu assegurar um procedimento menos burocrático, mais célere e mais simplificado. 

Atrevemo-nos até a afirmar que o quadro normativo adoptado se encontra mais próximo da realidade e dos 
princípios que enfermam os meios próprios da Resolução Alternativa de Litígios.  
 
 É nossa profunda convicção que a credibilidade de qualquer serviço é directamente proporcional 
às preocupações de qualidade, responsabilidade e rigor colocado no seu exercício. A alteração ao quadro 
normativo do Processo Civil, porque tem um acentuado reflexo na nossa actividade, exige um grande 
esforço formativo a todos os Colaboradores do Centro. 
 
 Nesse sentido, disponibilizámos no ano de 2013, a todo o Serviço de Apoio do Serviço de 
Mediação e Arbitragem e ao Serviço de Provedoria, uma formação no sentido de facilitar a assimilação do 
novo Diploma. 
 
 Ainda é prematuro analisar o impacto que as alterações introduzidas pelo novo Código terão na 
Arbitragem do CIMPAS. Aguardaremos com muita esperança e expectativa, sendo certo que em 2014 
manteremos a consciência da necessidade de desenvolvermos a formação contínua em todas as vertentes 
que se relacionem directa ou indirectamente com a actividade do Centro. 
 
 
 Barómetros RAL 
 
 No final do presente exercício, implementámos, em colaboração com a Direcção Geral da Política 
de Justiça, um sistema de controlo de satisfação junto de todos aqueles que recorrem ao Centro.  
 
 A existência deste barómetro dos meios de Resolução Alternativa de Litígios confere um superior 
grau de responsabilidade a todos os que colaboram com o Centro. 
 
 Há muito que desejávamos implementar um tal controle, porquanto o resultado do mesmo 
permitirá aferir o grau de satisfação daqueles que recorrem aos nossos serviços, bem como a concretização 
reajustamentos nas situações que, eventualmente, sejam alvo de avaliações inferiores. 
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              Os Procedimentos: A Mediação e a Arbitragem 
 
 A Mediação e a Arbitragem são os procedimentos eleitos pelo Centro na resolução dos litígios que 
lhe são submetidos e, como tal, ocupam lugar de destaque. Cedo estes procedimentos revelaram ser os 
adequados à natureza dos litígios que nos são submetidos, sendo a sua eficácia notória. 
 
 
               A Mediação 

 
               A Mediação corresponde a uma fase de resolução de litígios não contenciosa e pode definir-se 
como um processo de resolução de conflitos, através do qual, duas ou mais partes em litígio, procuram, 
voluntariamente, alcançar um acordo com a assistência de um terceiro imparcial e independente – o 
Mediador – que, desprovido de poderes de imposição sobre os mediados, procura facilitar a comunicação 
entre os mesmos, identificar os seus interesses, de forma a promover a composição desses interesses 
através do acordo. 
              
              Os Regulamentos do Centro preveem este procedimento, através da realização de uma 
Conferência, na qual estão presentes as partes e um Mediador, pertencente ao Serviço de Apoio do Centro.  
  
              O CIMPAS tem aqui como missão primordial, prestar todos os esclarecimentos às partes 
relativamente a este procedimento e sensibilizá-las para a importância de estarem presentes na mesma. 
  

              Caso o convite do Centro às partes para comparecerem na Conferência Inicial de Mediação seja 
aceite por ambas, a mesma terá lugar em momento prévio à realização do julgamento arbitral, evitando-se, 
desta forma, deslocações desnecessárias, morosas ou dispendiosas às partes. 
 
              Ao Centro caberá assegurar a selecção do Mediador adequado ao litígio e a sua intervenção, a 
total confidencialidade do processo, as instalações adequadas para a realização da Conferência, a garantia 
do respeito das normas éticas por parte do Mediador e a elaboração e implementação do acordo final. 
 
               A recusa de uma das partes inviabiliza a realização da Conferência, pelo que as partes deverão 
estar devidamente esclarecidas sobre as características da procedimento e as vantagens que decorrem do 
recurso ao mesmo. 
 
 Uma Conferência com êxito significa que as partes conseguiram ultrapassar o diferendo, por 
acordo. O acordo é assinado pelas partes e pelo Mediador, após lavrado em acta, a qual será objecto de 
homologação pelo Árbitro. 
 
 As vantagens deste procedimento repercutem-se, positivamente, na esfera das partes, 
designadamente a nível psicológico (porquanto evitam o desgaste inerente à realização de um julgamento 
arbitral e, simultaneamente, consciencializam e responsabilizam as partes da capacidade de pôr termo a um 
litígio), a nível temporal (porquanto o sinistro é resolvido num espaço de tempo mais curto) e a nível social 
(porquanto o acordo permite uma maior pacificação social que se repercute na vida em sociedade) e 
também financeira (porquanto os Regulamentos do Centro preveem a devolução de 25% das despesas 
processuais pagas pelas partes). 
 
 Os resultados repercutem-se ainda na actividade do Centro, com efeitos visíveis na produtividade 
e na economia de meios envolvidos  
 
 
               A Arbitragem 

               Caso não seja possível alcançar o acordo entre as partes, seja na fase inicial da resolução do 
litígio, seja porque a CIM não teve lugar ou resultou frustrada, o litígio será devidamente apreciado, em  
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sede de Arbitragem. 

 

               A Arbitragem apenas terá lugar se as partes, expressamente declararem pretender submeter o 
seu diferendo a este procedimento.  

Decorrendo ainda o processo de implementação dos meios RAL na sociedade portuguesa, daqui 
resulta, necessariamente, uma acrescida responsabilidade para o Centro: a de esclarecer as partes de 
todas as questões que envolvem o recurso à Arbitragem. Diga-se, na verdade, que este “dever de 
informação” está presente em todas as fases de resolução de litígio no Centro e que, jamais pode ser 
descurado ou menorizado. As partes que recorrem ao Centro, confiam neste para a resolução do seu 
diferendo e o Centro terá de ser capaz de responder, se possível, de ultrapassar, as melhores expectativas 
das mesmas, acolhendo o conflito e transmitindo a confiança necessária de que aquele diferendo está “em 
boas mãos”. 

 

A declaração expressa das partes de aceitação deste procedimento – no Centro, designada por 
Adesão à Arbitragem -, implica que aquele litígio seja apreciado por um Árbitro, em sede de audiência de 
discussão e julgamento, da qual resultará, necessariamente, uma decisão definitiva e vinculativa (com 
valor idêntico ao de uma sentença judicial da primeira instância). 

 
 Nos termos do disposto no nº2 do artº7º do Regulamento do Serviço de Mediação e Arbitragem 
de Seguros, o Tribunal Arbitral do Cimpas é composto por Árbitro único de entre os constantes de uma lista 
de Árbitros. Indica o nº3 da mesma disposição, que a lista de Árbitros é composta por Magistrados Judiciais 
e por Advogados ou profissionais com formação jurídica e experiência profissional compatível, designados 
pelo CIMPAS, a partir dos nomes indicados pelo Conselho Superior de Magistratura e pelos Associados 
Fundadores co Centro. 
 
 Face aos bons resultados obtidos no presente exercício com esta forma de “composição mista” 
da lista de Árbitros, pretendemos mantê-la no exercício de 2014. 
 
 Como sucedeu no ano anterior, durante o exercício de 2013, o CIMPAS assegurou a realização 
de julgamentos arbitrais no Continente (designadamente em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Faro e 
Albufeira) e ainda nas Regiões Autónomas da Madeira (designadamente no Funchal) e dos Açores 
(designadamente em Ponta Delgada). 
 
 Com excepção das cidades de Lisboa, Coimbra e Porto, os Árbitros, devidamente assessoradas 
pelo Serviço de Apoio do Centro, deslocam-se às restantes cidades para aí realizarem os respectivos 
julgamentos arbitrais, evitando deslocações dispendiosas e morosas dos Reclamantes oriundos das mesmas 
ou dos seus arredores. 
 
 Os julgamentos arbitrais na cidade de Coimbra continuaram, durante o ano de 2013, a ser 
realizados, ao abrigo do Protocolo de Cooperação que mantemos, nas instalações cedidas pelo Instituto 
Bissaya Barreto. 
 
 Foram ainda realizados julgamentos arbitrais em Faro, em instalações cedidas, gratuitamente, 
para o efeito, pelo Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve. 
 
 Nas cidades de Albufeira e de Évora, os julgamentos arbitrais foram realizados em instalações 
cedidas pelas respectivas Câmaras Municipais. 

  
 No decurso de 2013, foi ainda possível a realização de julgamentos arbitrais nas Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores, em salas cedidas pelo Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo 
do Funchal e pelo Tribunal Judicial da cidade de Ponta Delgada, respectivamente. 
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 No próximo exercício, o Centro deverá continuar a desenvolver um trabalho que consciencialize 
as partes de que a resolução de processos através do procedimento de Arbitragem apresenta inegáveis 
vantagens, sobretudo se contrapostas com a actual oferta do sistema judicial, pugnando-se pela 
informalidade e a proximidade das partes ao litígio e ao processo, apostando-se na celeridade (o prazo 
médio de resolução de processos é de cerca de 4 meses) e na redução de custos (as partes efectuam, 
apenas na fase de Arbitragem, e caso o processo não seja resolvido nas anteriores fases de Informação e 
Mediação, o pagamento de despesas processuais correspondentes a 3% do valor reclamado, com o mínimo 
de 60€ e o máximo de 600€).  

 
 

   III.II. O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros 
 
 O Decreto-Lei nº2/2009, de 5 de Janeiro, transpôs para a ordem jurídica portuguesa, a 
obrigatoriedade da figura do Provedor do Cliente de Seguros, previsto na Directiva 2005/68 CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 
 
 O Provedor do Cliente de Seguros é um Serviço disponibilizado pelo Centro, sendo que o mesmo 
actua de acordo com as regras fixadas pelos Seguradores no Regulamento do Serviço de Provedoria do 
CIMPAS, no contexto da Norma Regulamentar nº10/2009-R, de 25 de Junho e, mais recentemente, da 
Norma nº2/2013-RE, de 10 de Janeiro, do Instituto de Seguros de Portugal. 
  
 A este Serviço aderiu a esmagadora maioria de Seguradores a operar em Portugal e ao mesmo 

podem recorrer os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, para aí 
apresentarem reclamações relativas a actos ou omissões daquelas empresas.  
 
 Desde a implementação deste Serviço no Centro, no ano de 2009, o número de Seguradores 
aderentes a este Serviço tem aumentado. O ano de 2013 não foi excepção, tendo o Centro recebido novas 
adesões de Seguradores.  
 
 Até à presente data, inexiste qualquer revogação da adesão por parte dos Seguradores. 
 
 O Serviço de Provedoria apresenta inegáveis vantagens, das quais destacamos: a celeridade 
(porquanto dispõe de um curto prazo de 30 dias a contar da data da recepção da Reclamação, para emitir 
uma apreciação – podendo apenas fazê-lo num prazo máximo de 45 dias, nos casos mais complexos) e a 
redução dos custos (uma vez que se trata de um Serviço gratuito para os Reclamantes). 
 
 O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros é um serviço autónomo e independente do 
Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros e tem um âmbito de actuação distinto do Serviço de 
Mediação e Arbitragem, recepcionando e apreciando reclamações apresentadas com base em litígios 
decorrentes de todos os ramos, modalidades e procedimentos internos e próprios dos Seguradores, desde 
que já previamente apresentados junto dos mesmos. 
  
 O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros tem funções meramente consultivas, formulando 
apreciações e apresentando recomendações às empresas de seguros em resultado das reclamações contra 
estas apresentadas. Esta questão - porque nem sempre é de fácil conhecimento e compreensão dos 
Reclamantes - acarreta para este Serviço um acrescido cuidado na prestação de esclarecimentos, 
sensibilizando-se para o facto de as apreciações ou recomendações eventualmente emitidas não terem 
carácter definitivo, podendo os Seguradores, livremente, optar por acolher as mesmas ou assumir um 
entendimento diverso (a comunicação ao Provedor de acolhimento ou não acolhimento da apreciação 
deverá ser efectuada pelo Segurador no prazo de 20 dias). 
 
 As Reclamações poderão ser apresentadas via net, através do preenchimento de um Formulário 
de Reclamação, disponibilizado online no site www.cimpas.pt. 
 
  
 

http://www.cimpas.pt/
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                As apreciações ou recomendações são apreciadas tendo como base os elementos apresentados 
sem grandes formalismos, pelas partes, a quem é permitido acompanhar todo o processo.  
 
 Caso o litígio não seja resolvido por esta via, se o Segurador não acolher a apreciação efectuada 
pelo Provedor, a mesma, porque não vinculativa, não impede o recurso aos tribunais ou a outros meios 
alternativos de resolução de conflitos. 
 
 No CIMPAS, as despesas de funcionamento deste Serviço, continuaram, em 2013, a ser 

integralmente suportadas pela Associação Portuguesa de Seguradores, em representação dos Seguradores 
seus associados e aderentes.  
 
 
IV. Objectivos para 2014 e recursos necessários à consecução dos mesmos 
 
 Um conflito é um mal. Causa efeitos perversos, como angústia, stress e dispersão de esforços. 
Acarreta sempre custos, a nível pessoal e social.  
 
 O recurso aos tribunais judiciais nem sempre se mostra adequado, pela morosidade que 
apresenta, pelos custos que envolve e, sobretudo, porque nem sempre alcança a pacificação social 
necessária, dado que se concentra demasiadamente na definição dos direitos, sem análise e consciência dos 
verdadeiros interesses das partes. 
 

 Hoje, mais do que nunca, reconhece-se que nem sempre os tribunais judiciais compreendem, na 
sua globalidade, os interesses em confronto. 
 
 A actividade do CIMPAS dirige-se a uma abordagem específica da Justiça. Consciente da 
confiança e das expectativas que nele foram depositadas, pretendendo assumir-se como o meio certo para 
a resolução do conflito que lhe é apresentada por aqueles que ao mesmo recorrem – designadamente 
Reclamantes e Seguradores. 
 
 O Centro terá que saber realçar as suas inegáveis vantagens face aos meios judiciais 
tradicionais, sabendo de antemão, que a gestão racional de um conflito tem como prioridade a sua 
resolução adequada no menor tempo possível e que a gestão psicológica centra a análise nos interesses, 
tendo em vista a pacificação individual, em primeira linha, e a social, na sua globalidade. 
 
               No dizer de Virgílio, “O trabalho persistente vale tudo”. No ano de 2014, vamos persistir na 
execução do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, de acordo com as seguintes orientações:  
 
               - Divulgar o CIMPAS e as vantagens inerentes para quem recorre ao mesmo; 
 
               - Consciencializar a sociedade para a importância dos meios RAL, no seio da Justiça; 
 
               - Divulgar os procedimentos de Mediação e Arbitragem; 
 
               - Assegurar a correcta informação a prestar pelos Serviços disponibilizados pelo Centro; 
  
               - Estimular a análise dos litígios centrada nos interesses; 
 
               - Assegurar a formação e qualificação dos colaboradores do Centro; 
 
               - Corresponder a uma efectiva necessidade da sociedade, indo ao encontro de altos padrões de 
expectativas; 
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 - Apostar num trabalho de excelência; 
 
               - Colaborar com os Árbitros na procura de decisões arbitrais justas e fundamentadas; 
 
               - Assegurar a eficácia e a credibilidade da actuação do Serviço de Provedoria, que permita a 
uniformização e correcção de procedimentos dos Seguradores; 
  
               - Contribuir para a maior transparência  e credibilidade da actividade seguradora. 

 
                - Estimular o processo de modernização e dignificação da Justiça, que passará, necessariamente 
por uma Justiça mais próxima do cidadão e mais célere; 
 
 Prevê-se que o ano de 2014 seja, sobretudo, um ano de maturação e consolidação da actividade 
do Centro. 
 
 No que concerne aos Recursos Humanos, prevê-se em 2014, a estabilização do quadro de 
pessoal, actualmente composto por 15 colaboradores, dos quais 4 exercem as suas funções na Delegação 
Norte do Centro. 
 
 Continuamos a acreditar e defender que a formação profissional contínua é um dos pilares 
fundamentais para sustentar o exercício da profissão com rigor, qualidade e permanente actualização. Esta 
é uma das apostas que, apesar dos momentos economicamente adversos que se vivem, não pretendemos 

descurar.  
  
 Relativamente aos Árbitros, em Setembro de 2013, teve lugar o IV Encontro de Árbitros do 
Centro, tendo em vista uma partilha de conhecimentos e experiências entre os mesmos. Tratando-se de 
eventos muito enriquecedores e criadores de intercâmbio de experiências, no ano de 2014, serão realizadas 
iguais iniciativas. 
  
    Assegurado o trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo dos últimos anos, no sentido da 
estabilidade ao nível logístico, operacional e de qualificações do Centro, consideramos adequado encetar, 
já no início de 2014, uma acção estruturada de divulgação dos serviços disponibilizados pelo CIMPAS, 
junto de Reclamantes e de Seguradores e a preparação das condições para, no ano de 2015, ser dado 
mais um passo no alargamento da resolução de litígios a outros ramos de seguros.  
  
 
 
V. Considerações finais 
                
 Transcrever para este documento toda a intensidade da vida do dia-a-dia de uma Associação 
com as características do CIMPAS não é um exercício fácil. Não só pela contingência que enforma este tipo 
de documentos, mas também pelas opções que poderão ter de ser tomadas, em consonância com as 
questões e problemas que forem surgindo. 
  
 Daí que o relato mesmo previsional e expectável fique sempre condicionado a um conjunto 
diversificado de factores que confirmarão ou justificarão a necessidade de corrigir, ou não, o que, no 
presente Plano de Acção, se descreve. 
 
 A experiência acumulada na elaboração deste tipo de documentos ao longo dos anos, bem como 
a sensibilidade revelada na leitura de eventuais evoluções, não sendo ciência exacta, não deixa de nos 
conferir algum conforto e segurança quanto àquilo que aqui apresentamos. A dignidade da actividade 
desenvolvida pelo Centro e a responsabilidade que lhe é conferida não se compadece com falsas 
expectativa as ou enganos. 
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                Vertemos neste Plano de Acção e Orçamento o nosso sentir face ao estado actual da Justiça e à 
realidade em que queremos afirmar a Resolução Alternativa de Litígios. 
 
 Neste documento transparece a força que nos anima e a vontade inabalável de continuar a 
construir uma Justiça cada vez melhor. 
 
 Não ignoramos as dificuldades que encontraremos no nosso caminho. Não regatearemos 

sacrifícios para as tentar minorar, não obstante as nossas limitações, mas não deixaremos de acreditar nos 
nossos objectivos e ambições, denunciando o que está mal e apresentando, de forma construtiva, melhores 
soluções. 
 
 É hoje consensual que os meios de Resolução Alternativa de Litígios têm vindo a conquistar, de 
forma paulatina e segura a confiança da sociedade e das entidades, não obstante as dificuldades com que, 
diariamente, nos deparamos.  
 
 Poderemos até parecer incómodos para alguns, porquanto percorremos caminhos estreitos, mas 
a razão e a convicção de que estamos certos e de que este é o caminho para uma Justiça mais próxima, 
célere e eficaz dá-nos força para continuar a assumir a nobre e delicada missão, implicando criar uma maior 
consciencialização cívica dos portugueses. 
 
 Sabendo que somos apenas mais um caminho, um caminho possível no meio de tantos outros. 

Mas queremo-nos assumir como o caminho adequado, o caminho seguro e credível, o caminho económico e 
célere, o caminho eficaz. Essa é a nossa missão.  
  
 A experiência construída ao longo de 12 anos de actividade em que nos confiaram a resolução 
de litígios da actividade seguradora constitui a nossa fonte de saber que colocaremos, no próximo exercício, 
uma vez mais, ao serviço de todos aqueles que a nós recorrem. 
 
 Esta é, sempre foi e será a nossa grande preocupação. É uma garantia que não encontra 
fundamento apenas nas palavras, mas sobretudo nas acções, no trabalho que realizamos dia após dia, em 
busca de uma Justiça melhor, credível e respeitada por todos. 
 
 Estes são os nossos objectivos para 2014. É essa a nossa motivação. O nosso caminho. A nossa 
orientação. 
 
 
Aprovado em reunião do Conselho Directivo, realizada em 27 de Novembro de 2013. 
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Orçamento para o ano de 2014 
 

 
 

I. Introdução 
 

De acordo com o disposto na alínea h) do nº1 do artº15º dos Estatutos do Centro de Informação, 

Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, compete ao Conselho Directivo “Aprovar as propostas de 
Plano de Acção Anual e de Orçamento a apresentar à Assembleia-Geral”. 
 

Os Estatutos do CIMPAS prevêem ainda, relativamente ao Orçamento, a obrigatoriedade de 
consulta de dois outros órgãos da Associação, designadamente o Conselho Fiscal e o Conselho de 
Representantes.  

 
Assim, nos termos do estatuído no artº17º, nº1, alínea a), compete ao Conselho Fiscal “Apreciar e 

emitir parecer sobre o Plano de Acção Anual e Orçamento” enquanto o artº18º, nº2, alínea b) e nº3, alínea 
a), determina que compete ao Conselho de Representantes, entre outras, “Emitir recomendações sobre a 
proposta de Plano de Acção Anual e de Orçamento”, sendo certo que, no caso dos Seguradores aderentes 
ao Serviço de Provedoria, a competência encontra-se limitada à actividade deste Serviço. 

 
Cumpridas estas duas obrigações estatutárias, finalmente, nos termos consagrados na alínea c) do 

artº13º o Estatuto prevê que compete à Assembleia Geral, “Apreciar e votar anualmente, sob proposta do 
Conselho Directivo, o Plano de Acção Anual e o Orçamento para o ano civil seguinte”. 
 

Assim, no respeito pela legalidade do estatuído, o Conselho Directivo, após reunir com o Conselho 
Fiscal e com o Conselho de Representantes do Centro, propõe à Assembleia-Geral o presente orçamento, 
para apreciação e votação. 
 
 

II. Pressupostos Gerais 
 

O Orçamento é o documento, no qual se expressa a previsão da vida financeira da Associação 
para o ano subsequente. 

 
 A crise financeira que, desde 2008, afecta diversas economias, a nível internacional, alargou os 

seus contornos tornando-se numa crise económica com consequências graves para o nosso país e, muito 

naturalmente, com alguns reflexos nesta Associação. O Orçamento aqui apresentado não poderá deixar de 
reflectir toda a contenção e austeridade que se vive actualmente em Portugal. Enquanto órgão directivo, 
cumpre-nos apresentar um Orçamento fundado na racionalidade e na prudência, capaz de reflectir a 
realidade nacional previsível, a esta distância temporal. 

 
Apesar de contido, o Orçamento que aqui se apresenta é guiado pela noção de serviço à 

sociedade. Pela contenção, na medida em que reflecte um esforço de redução e despesas, sustentado no 
tempo e exequível. Pelo sentido de serviço, na medida em que se esforça por, ainda assim, assegurar 
níveis de qualidade e de resposta, nos serviços prestados. 

 
 No plano interno, o Cimpas tem a preocupação de, na hora de decidir sobre os recursos, se 

pautar pelo empenhamento activo na procura de soluções e de critérios que se coadunem com uma gestão 
criteriosa e zelosa da actividade. 
 

E é esse o rumo que pretendemos prosseguir no próximo ano. E, sem esquecer as perspectivas 
que se projectam, elaborámos uma proposta de orçamento pautada pela prudência (quer a nível de 
expectativas, quer de contenção de despesas), mas sem esquecer o esforço arrojado que tem de continuar 
a ser feito para atingir os nossos objectivos. 
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Serão estas mesmas preocupações que orientarão, garantidamente, a execução deste documento 

no exercício que se aproxima. 
 

A proposta de Orçamento que apresentamos para o ano de 2014, a qual revela a nossa usual 
preocupação do rigor e da transparência, foi elaborada com base na projecção anual dos valores 
contabilizados até final do mês de Setembro, bem como nas rubricas constantes do Orçamento aprovado 
para o ano que ora decorre. 
 

Na elaboração do Orçamento para o próximo exercício considerámos, como usualmente, os dois 
Serviços disponibilizados pelo Centro, designadamente: 
 

O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros, adiante abreviadamente designado por SP; e, 
O Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros, adiante abreviadamente designado por SMA. 

 
Em termos gráficos, a organização e preparação do presente documento, obedeceu à seguinte 

estrutura: 
  
             ● Rendimentos 
  ● Descritivo 
             ● Gastos 
             ● Descritivo 
             ● Resultado financeiro global                                                                       

 
Na apresentação, tivemos ainda o cuidado de inserir os valores orçamentados para o exercício de 

2013, como ainda os valores correspondentes à previsão da execução orçamental para o final do mesmo 
ano. 
 
 
III. Apresentação gráfica 
 
III.I. Rendimentos 
 

O total dos Rendimentos previstos para o ano de 2014 é de 742.890,33 euros, distribuídos pelas 
rúbricas constantes do quadro infra. 
 
 
 

Rendimentos 
Orçamento Orçamento Desvio 

2013 2014 % 

Prestações de Serviços 230.000,00 240.000,00 4,34% 

Subsídios à Exploração 192.134,70 192.134,70 0,00% 

Quotizações 165.836,21 165.836,21 0,00% 

APS Serviço de Provedoria 138.910,97 138.910,97 0,00% 

Juros e outros rendimentos similares 5.008,45 6.008,45 19,96% 

  Total  731.890,33 742.890,33 1,50% 
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 Analisado o quadro apresentado, ressalta a previsão de um aumento de Rendimentos, para 2014, 
correspondente a cerca de 1,50% do valor total. 
 

De acordo com a realidade económica actual e no respeito pelos princípios da prudência e da 
contenção, já referenciados e, sobretudo, tendo em conta a execução orçamental dos nove meses do ano 
que decorre, não existe qualquer desvio relevante em relação ao Orçamento de 2013. 
 

Verifica-se apenas dois pequenos ajustamentos respeitantes às rubricas Prestações de Serviços e 

Juros e Outros Rendimentos Similares, esta última directamente relacionada com a taxa de juros 
anualmente aplicável pela entidade bancária. 
 

O gráfico apresentado de seguida facilita a percepção do peso de cada uma das rubricas nos 
rendimentos globais. 
 
 

32,31%

25,86%

22,32%

18,70%
0,81%

Prestações de Serviços
Subsídios
Quotizações
Provedoria
Juros e Outros Rendimentos

 
A rubrica Prestações de Serviços corresponde ao produto das despesas pagas pelas partes que 

recorrem à Arbitragem do Centro.  
  

Esta rubrica corresponde àquela que maior peso apresenta nos rendimentos anuais do CIMPAS 
(cerca de 32,31%) e encontra-se directamente relacionada com o número de processos entrados no 
Serviço de Mediação e Arbitragem. 
 

As rubricas Subsídios e Quotizações apresentam também valores significativos no Orçamento do 
Centro, constituindo, juntamente com as receitas provenientes das Arbitragens realizadas, a nossa grande 
fonte de receitas (cerca de 80,49%). 
 

A tabela seguinte apresenta, com maior detalhe, a proveniência dos Rendimentos do Centro.   
 
Para melhor entendimento, optou-se por apresentar também o quadro comparado das rubricas 

de rendimentos do orçamento para 2013, da execução orçamental prevista para final de 2013 e, 
finalmente, a proposta orçamental para 2014.  
 

De seguida, será elaborado um curto descritivo das rubricas de rendimentos que, por alguma 
razão, merecem explicações adicionais. 
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Tabela de Rendimentos 
 

Rendimentos 
Orçamento Execução Orçamental   

2013 (Previsão 2013) 2014 

Prestações de Serviços       

        

   Arbitragens 230.000,00 267.889,88 240.000,00 

        

              Sub-Total  230.000,00 267.889,88 240.000,00 

        

Subsídios à Exploração       

        

Do Estado e outros Entes Públicos       

          Ministério da Justiça 139.442,58 139.442,58 139.442,58 

          Ministério da Justiça – 
Instalações Lisboa 

52.692,12 52.692,12 52.692,12 

        

              Sub-Total  192.134,70 192.134,70 192.134,70 

        

Outros Rendimentos Operacionais       

        

   Quotizações       

          ACP 4.303,23 4.303,23 4.303,23 

          APROSE 1.650,00 1.650,00 1.650,00 

          APS 153.629,75 153.629,75 153.629,75 

          DECO 4.303,23 4.303,23 4.303,23 

          PRP 1.950,00 1.950,00 1.950,00 

APS Serviço de Provedoria 138.910,97 138.910,97 138.910,97 

        

              Sub-Total  304.747,18 304.747,18 304.747,18 

Rendimentos e Ganhos Financeiros 5.000,00 6.462,73 6.000,00 

        

Outros Rendimentos 8,45 6,33 8,45 

        

Total Rendimentos 731.890,33 771.240,82 742.890,33 

 
 
Rendimentos - Descritivo 
 
 Arbitragens 
 
 Os montantes pagos pelas partes em sede de Arbitragem são a principal fonte de receitas do 
CIMPAS. No entanto, este valor depende de alguns factores não controláveis, como o número de 
processos recebidos e o número daqueles que, entrados no Centro, transitam para a fase de Arbitragem. 
 
 O valor previsto para 2014 baseia-se numa expectativa, que não deixa de ter em consideração os 
anos anteriores mas que, sobretudo, reflecte o sentido de prudência que decorre de todo o actual 
contexto económico de crise. Porque assim, entendemos preferível expectar um razoável aumento 
relativamente ao valor previsto no ano transacto, de forma a nos protegermos de um eventual impacto 
que toda a actual envolvência económica e financeira nacional poderá ter na actividade do Centro. 
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 Subsídios à Exploração 
 
 O CIMPAS é co-financiado por dinheiros públicos, advindos do Ministério da Justiça.  
 
 O financiamento é realizado de duas formas: por um lado, através da concessão de um subsídio 
anual, cujo pagamento tem vido a ser efectuado de forma parcelada em doze meses e, por outro, através 
da cedência gratuita de instalações que correspondem à actual sede social do Centro, em Lisboa. 
 

 À data de elaboração deste documento, não é ainda conhecido o valor de subsídio previsto 
atribuir ao Centro no ano de 2014 pelo Ministério da Justiça, pelo que se optou por manter o valor 
atribuído para o exercício de 2013. 
 
 À semelhança dos anos transactos, prevê-se ainda nesta rubrica que o Ministério da Justiça 
continue a assegurar, no exercício de 2014, o pagamento das rendas relativas à ocupação do Centro, em 
Lisboa. 
 
 Relativamente a esta cedência, e uma vez que desconhecemos efectivamente qual o valor pago 
actualmente a título de rendas pelo Ministério da Justiça, optámos por manter o valor inscrito nos 
orçamentos anteriores. Refira-se, porém, que tal não terá qualquer impacto no Orçamento elaborado, uma 
vez que o valor correspondente é inscrito, simultaneamente, nos Rendimentos e nos Gastos apresentados.  
 
 

 Quotizações 
 
 O Centro manteve no exercício de 2013 os seus Associados, designadamente: 
 
 - A Associação Portuguesa de Seguradores (abreviadamente designada APS); 
 - A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (abreviadamente designada DECO); 
 - O Automóvel Club de Portugal (abreviadamente designado ACP); 
 - A Associação Portuguesa da Mediação Profissional de Seguros (abreviadamente designada por 
APROSE); 
 - A Prevenção Rodoviária Portuguesa (abreviadamente designada PRP). 
 
 De forma a não onerar os nossos associados e tendo em conta o contexto económico actual, 
mantivemos, para o próximo exercício, o esforço de manter inalterados (face aos anos precedentes) as 
quotizações anuais dos Associados. 
 
 
 Rendimentos e Ganhos Financeiros 
 
 Esta rubrica diz, essencialmente, respeito, aos juros decorrentes da aplicação financeira do 
Centro junto da entidade bancária. Desconhecemos o valor da taxa de juros aplicável por esta entidade, 
no decorrer de 2014, pelo que optámos por manter um critério conservador. 
 
 
III.II Gastos 
 

No respeito pelos princípios da consistência, congruência e da já mencionada prudência, os 
gastos foram previstos na perspectiva de continuidade das políticas de gestão que têm pautado a conduta 
dos órgãos eleitos para presidirem aos destinos desta associação.  
 

Daí que as previsões para os gastos foram inscritas segundo um critério de razoabilidade, 
prevendo, em caso de dúvida, e ao contrário do sucedido com os rendimentos, um amplo leque de 
eventuais despesas. 
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O quadro infra apresenta as principais rubricas de gastos, com os valores orçamentados para 
2013 e 2014, em como o respectivo desvio deste face àquele. Relativamente ao próximo exercício, o 
quadro evidencia uma previsão de gastos no valor total de 742.890,33 euros, correspondente a um 
aumento percentual de 1,5%.  
 

Gastos 
Orçamento Orçamento Desvio 

2013 2014 % 

Fornecimentos e Serviços Externos 189.457,13 191.272,25 0,96% 

Impostos 28.570,00 32.070,00 12,20% 

Gastos com Pessoal 511.581,79 517.522,67 1,16% 

Outros Gastos e Perdas 2.025,46 2.025,41 0,00% 

  Total  731.634,38 742.890,33 1,5% 

 
 

O gráfico apresentado, de seguida, facilita a percepção do peso de cada uma das rubricas nos 
gastos globais. 

25,75%

4,32%

69,66%

0,27%

Fornecimentos e Serviços Externos

Impostos

Gastos com pessoal

Outros Gastos e Perdas

 
A análise do gráfico permite concluir que os Gastos com o pessoal correspondem ao grosso do 

valor das despesas, correspondendo a cerca de 69,66% dos gastos totais. Aliás, o mesmo peso relativo 
verificado no orçamento transacto. 

 
Decorrente da actividade desempenhada, também as rubricas de Fornecimentos e Serviços 

Externos correspondem a uma percentagem significativa dos gastos, correspondendo a cerca de 25,75% 
do total dos gastos. 
 

A tabela apresentada, de seguida, identifica, com maior detalhe, os gastos previsíveis que o 
Centro terá de assumir durante o próximo exercício. 

 
Para melhor percepção, optou-se ainda por apresentar o quadro comparado das rubricas de 

rendimentos do orçamento para 2013, da execução orçamental prevista para final de 2013 e, finalmente, 
a proposta orçamental para 2014.  

 
De seguida, será elaborado um curto descritivo das rubricas de gastos que, entendemos, serem 

merecedoras de explicações adicionais. 
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Tabela de Gastos: 
 

GASTOS 
Orçamento Orçamento       

2013 Previsão 2013 SMA* SP* 2014 

 Fornecimentos e Serviços Externos           

    Serviços Especializados           

          Trabalhos Especializados           

      Auditoria 2.268,00 2.268,00 1.150,00 1.150,00 2.300,00 

         Tipografias 3.600,00 2.700,00 2.560,00 640 3.200,00 

         Diversos 1.000,00 203,33 805,15 194,85 1.000,00 

         Serviços Bancários 2.000,00 1.640,97 2.000,00   2.000,00 

   Publicidade e Propaganda 4.000,00 0 6.200,00 800 7.000,00 

   Vigilância e Segurança 400 527,23 600   600 

Honorários           

         TOC 5.760,00 5.760,00 4.608,00 1.152,00 5.760,00 

         Outros 500 0 500   500 

   Conservação e Reparação           

         Instalações 2.500,00 0,00 1.600,00 400 2.000,00 

         Viaturas 500 0 400 100 500 

         Equipamento Administrativo 200 0 200   200 

         Equipamento Informático 2.500,00 0,00 2.000,00 500 2.500,00 

         Outros 500 0 500   500 

   Materiais           

         Livros e documentação técnica 500 294,73 250 250 500 

         Material de escritório 2.000,00 832,87 1.600,00 400 2.000,00 

   Energia e Fluidos           

         Electricidade 3.000,00 1.175,00 2.000,00 500 2.500,00 

         Combustíveis 1.500,00 950,00 1200 300 1.500,00 

         Água 1.000,00 300 600 150 750,00 

   Deslocações e Estadas           

         País 15.000,00 10.500,00 14.500,00 500,00 15.000,00 

Serviços Diversos           

   Rendas e Alugueres           

         Equipamentos 3.500,00 2.447,60 2.800,00 700 3.500,00 

         Instalações Porto 10.000,00 10.400,00 8.925,00 1.575,00 10.500,00 

         Instalações Lisboa 52.692,12 52.692,12 52.692,12   52.692,12 

         Espaço para arquivo 4.500,00 4.128,75 4.320,00 480 4.800,00 

         Viaturas 9.300,00 7.529,00 7.400,00 1.600,00 9.000,00 

   Comunicação           

         Telefones 5.000,00 3.426,08 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

         Internet 1.500,00 933,79 750 750 1.500,00 

         Selos e despesas postais 21.000,00 22.928,00 19.900,00 2.100,00 22.000,00 

   Seguros 500 248,59 250 250 500 

Contencioso e Notariado 
          

500 0 250 250 500 

   Despesas de Representação           

         Órgãos Sociais 100 0 50 50 100 

         Outros 400 0 200 200 400 

   Limpeza, Higiene e Conforto 6.000,00 6.045,60 4.900,00 1.200,00 6.100,00 

   Outros Serviços           

          Publicações 500 247,92 250 250 500 

         Consumo e Serviço de Informática 15.000,00 9.984,48 13.500,00 1.500,00 15.000,00 

         Consumo e Serviço de Fotocópias 6.750,00 6.096,99 5.550,00 1.200,00 6.750,00 

         Diversos 487,01 1.125,88 620,13   620,13 

         Condomínio 3.000,00 0,00 1.200,00 300 1.500,00 

     A TRANSPORTAR 189.457,13 155.386,93 170.830,40 20.441,85 192.272,25 
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Orçamento 

   
2013 Previsão 2013 SMA* SP* 2014 

TRANSPORTE 189.457,13 155.386,93 170.830,40 20.441,85 192.272,25 

            

   Impostos           

         IVA 20.000,00 18.553,20 20.000,00   20.000,00 

         IRC 8.500,00 8.100,00 12.000,00   12.000,00 

         Imposto de Selo 50 0 37,5 12,5 50 

     Taxas 20 0 20   20 

            

         Sub-Total 28.570,00 26.653,20 32.057,50 12,5 32.070,00 

             

   Gastos com Pessoal           

     Remunerações do pessoal 324.124,42 316.409,92 237.382,59 93.157,71 330.540,30 

     Encargos do pessoal 71.307,37 67.229,44 55.733,46 21.598,91 77.332,37 

     Seguros Acidentes Pessoais 3.000,00 2.728,95 2.400,00 600 3.000,00 

     Ajudas custo e Honorários de Árbitros 97.500,00 69.654,69 91.000,00   91.000,00 

     Gastos de acção social 2.000,00 1.500,00 1.750,00 250 2.000,00 

         Formação 1.250,00 5.188,48 1.000,00 250 1.250,00 

         Seguro de Saúde 10.000,00 8.111,15 8.000,00 2.000,00 10.000,00 

         SHS/Medicina do Trabalho 2.400,00 2.306,79 1.800,00 600 2.400,00 

         Sub-Total 511.581,79 473.129,42 399.066,05 118.456,62 517.522,67 

            

   Outros gastos e Perdas            

         Quotizações 1.950,00 1.950,00 1.950,00   1.950,00 

            

Sub-Total  1.950,00 1.950,00 1.950,00   1.950,00 

            

   Outros Gastos e Perdas não 
especificado 

75,46 75,41 75,41   75,41 

            
Total Gastos 731.634,38 657.194,96 603.979,36 138.910,97 742.890,33 

 
*SMA - Serviço de mediação e Arbitragem 

*SP – Serviço de Provedoria 

 
Gastos - Descritivo 
 

Fornecimentos e Serviços Externos 
 

Os valores inscritos na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos relevam os custos inerentes à 
normal actividade do Centro. A generalidade dos valores é caracterizada pela prudente manutenção e até, 
em certos casos, redução dos valores inscritos no Orçamento relativo ao exercício de 2013. 

 
Apresentam reduções as rubricas Tipografias (face à utilização intensiva do programa informático 

que reduz o consumo de papel timbrado do Centro), Reparação das Instalações (face às obras recentes e 
ao cuidado acrescido que se tem na sua utilização e manutenção), Electricidade e Água (atenta a 
formação dos colaboradores no sentido de contenção no consumo destes bens essenciais) Viaturas 
(atenta a política de contenção e analisadas as reais necessidades do Centro) e Ajudas de custo e 
Honorários do Árbitros (face ao valor da execução anual previsto para esta rubrica).  
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Contudo, face à qualidade e excelência de trabalho que pretendemos manter junto daqueles a 

quem servimos (e, desde logo, em primeira linha, Reclamantes e Seguradores) não podemos deixar de 
ajustar os valores relativos a algumas rubricas, como é o caso dos Gastos com Pessoal, cuja justificação, 
com maior detalhe, será prestada de seguida 
 
 

Impostos 
 
 O valor inscrito na rubrica IRC sofreu um ligeiro aumento face à execução orçamental relativa do 
presente exercício e às expectativas relativas a 2014.  
 
 

Gastos com Pessoal 
 

Na rubrica Remunerações do Pessoal foram contemplados os vencimentos mensais, suplementos, 
férias/subsídio de férias, subsídios de Natal, subsídio de alimentação e ajudas de custo dos juristas (a fim 
de prestarem assessoria aos Árbitros nas deslocações efectuadas pelo Tribunal ao Algarve, Évora, Coimbra 
e Regiões Autónomas). 
 
 O aumento verificado nesta rubrica está directamente relacionado com os ajustes efectuados nos 
vencimentos de alguns colaboradores durante o ano de 2013 e ainda com o facto de termos procedido à 
contratação, durante o exercício de 2013, de mais um jurista para exercer funções em Lisboa. 

 
 Relativamente ao aumento na rubrica Encargos do Pessoal, o mesmo está directamente 
relacionado com a informação vertida no parágrafo anterior e ainda com o aumento, previsto para 2014, 
da TSU.  
  
 
IV. Serviço de Provedoria 
 

O actual Orçamento teve em consideração, não apenas a execução orçamental relativa a 2013, 
como uma previsão mais realista e próxima da previsível actividade do Serviço de Provedoria no próximo 
ano, tendo-se, em consonância com tal verificação, concretizado pequenos ajustes em algumas rubricas. 
 

Mantivemos para o exercício de 2014, face ao contexto geral de crise económica, o esforço de 
não concretizar qualquer alteração no valor total de despesas decorrentes da actividade normal do Serviço 
de Provedoria.  
 

No seguimento dos procedimentos dos anos anteriores, no que diz respeito à rubrica 
Fornecimentos e Serviços Externos, foi efectuada uma imputação directa de despesas em algumas 
rubricas, sendo que noutras, procedeu-se a uma imputação de cerca de 20% do previsto no Orçamento 
do Centro para 2014. 

 
Na rubrica Gastos com Pessoal, foram, uma vez mais, considerados os vencimentos dos dois 

juristas afectos a este serviço, cerca de 20% dos vencimentos do pessoal administrativo, bem como 50% 
das remunerações relativas à Direcção (igual critério de 50% foi utilizado quanto à Auditoria prevista em  
Trabalhos Especializados, e ainda com a rubricas de Internet, Publicações, e, finalmente Livros e 
Documentação Técnica). 
  

Os gastos decorrentes do funcionamento deste Serviço continuam a ser integralmente assumidos 
pela Associação Portuguesa de Seguradores, em representação dos Seguradores seus associados e 
aderentes. 
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V. Resultado financeiro global                                                                          

 
A proposta de Orçamento para o ano de 2014 vem na sequência da gestão que tem pautado a 

vida desta associação, isto é, os recursos têm sido geridos numa perspectiva de afirmação social através 
da qualidade e excelência do serviço prestado, sem alheamento da realidade económica actual 
portuguesa. 

 
Apresentamos no quadro seguinte, a previsão para o exercício de 2014 de Rendimentos no 

montante de 742.890,33 euros e de Gastos em igual montante. 

                         
                                                                                            

TOTAL RENDIMENTOS (SMA e SP ) 
 

742.890,33 

TOTAL GASTOS (SMA + SP) 
 

742.890,33 

 
 

 
Aprovado em reunião do Conselho Directivo, realizada em 27 de Novembro de 2013. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


