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Plano de Actividades para 2015 

 
  
O Plano de Actividades para o exercício de 2015 mantem a sistematização utilizada nos anos precedentes. 
 
Após uma breve introdução, destacaremos a Estrutura Orgânica do Centro e respectivas competências. De 
seguida, evidenciaremos a missão do CIMPAS e, por fim, apresentaremos os objectivos para o ano de 2015. 
 
 
Introdução 

                 
Nos termos consagrados 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 Actividades e de 
Orçamento, a apresentar à Assembleia-Geral. Tal documento deverá ainda ser submetido ao parecer do 
Conselho Fiscal e à apreciação do Conselho de Representantes. 
 
Trata-se de um dever, não apenas estatutário, mas especialmente inerente à sua natureza (associação 
privada sem fins lucrativos), de dar a conhecer as grandes linhas orientadoras da sua acção no decurso de 
um ano civil. 
 
O Plano de Actividades, em articulação com o Orçamento, constitui o documento por excelência, através do 
qual partilhamos com os directamente interessados a visão que temos dos factos e o nosso posicionamento 
perante eles, de acordo com os recursos e meios disponíveis e tendo em vista alcançar os objectivos 
determinados. 
 
Dada a natureza previsional destes documentos, não obstante todo o rigor e fundamentação em critérios 
sustentados, os mesmos apresentam necessariamente um grau de contingência que deverá ser 
compreendido no decorrer da sua execução. 
 
No Plano de Actividades encontra-se expressa a leitura que fazemos da evolução da nossa actividade, 
adequando-a à realidade, alicerçados na experiência que o passado, próximo e recente, nos tem ensinado. 
 
O fundamental é definir um rumo, correspondente ao papel que o Centro deve ter na Resolução Alternativa 
de Litígios. E, conhecido o rumo, urge estabelecer o conjunto de passos necessários para o atingir. Nos 
documentos que ora apresentamos, estabelecemos os caminhos e os meios necessários para os trilhar no 
decurso do próximo ano. 
 
A vida, as sociedades e as próprias pessoas são dinâmicas, evoluem de forma rápida e eficiente, criando 

situações que exigem novos comportamentos, conhecimentos e reacções. É neste enquadramento que o 
CIMPAS tem de saber acompanhar a evolução dos acontecimentos, assumindo-se como uma resposta célere 
e eficaz às necessidades actuais de todos os que recorrem a este Centro e propiciando um crescimento de 
qualidade dos meios de Resolução Alternativa de Litígios. 
 
O século XXI trouxe-nos, de alguma forma, uma mudança de paradigma da justiça. Pretende-se adoptar um 
novo modelo, mais próximo daquele que oferece a Resolução Alternativa de Litígios, apostando-se numa 
menor rigidez e preclusão e procurando-se assentar em princípios como a celeridade, a cooperação e a 
proximidade. 
 
Por outro lado, a especialização, quer dos Tribunais, quer dos juízes é uma realidade e uma tendência 
generalizada em toda a Europa. O CIMPAS é reconhecido como um centro especializado de resolução de 
litígios na área seguradora, com reconhecidas vantagens de ordem técnica, de racionalização dos serviços 
de justiça e, sobretudo, de ordem pragmática. 
 

É também a especialização, desejável dada a explosão processual e a complexidade das várias áreas do 
Direito, a grande marca das reformas implementadas na Justiça deste século. E esta especialização exige 
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uma acrescida preparação do juiz na matéria que irá julgar, a que o CIMPAS não pode ser indiferente, quer 
no momento da nomeação dos seus colaboradores, quer ainda na formação e actualização constante dos 
mesmos. 
 
O recurso a um Centro especializado na área seguradora, permite uma maior segurança a todos os que a 
este recorrem, porquanto o juiz, dada a repetição e casos a tratar, mais facilmente pode compreender e 
situar as realidades ligadas aos litígios que lhe são submetidos, seja no plano técnico, social ou económico 
e, nessa medida, encontrar, as soluções adequadas a tais realidades.   
   
O ano de 2014, tal como previsto, não trouxe alterações significativas na actividade do Centro. Ainda assim, 
podemos destacar alguns objectivos alcançados: 
 

    - Consolidação da actividade; 
 
    - Obtenção de novas adesões de Seguradores ao Serviço de Provedoria; 
 
    - Celeridade na resolução dos processos/prestação e informação; 
 
    - Inicio da implementação de uma campanha de divulgação do Centro; 
 
    - Concretização do V Encontro de Árbitros do Centro; 
 
    - Especialização dos Árbitros, através de adequada formação. 
 
O ano de 2015 será, sobretudo, um ano de continuidade do trabalho que tem vindo a ser realizado no seio 
da Justiça, e mais concretamente, da Resolução Alternativa de Litígios, sempre na senda de uma qualidade 
superior e do reconhecimento por parte daqueles que recorrem a este Centro. 

 
Atingir os objectivos traçados para 2015, implicará para o CIMPAS uma acção orientada em linhas 
específicas, a que consagramos as páginas seguintes deste documento. 
 
 
Estrutura Orgânica do Centro 
 
O Centro é constituído por quatro órgãos com funções bem delimitadas, nos termos previstos nos Estatutos, 
designadamente: 
 
 - A Assembleia-Geral; 
 - O Conselho Directivo; 
 - O Conselho Fiscal e, 
 - O Conselho de Representantes. 
 
No ano de 2014 realizaram-se eleições para os órgãos do Centro pelo período de três anos. 
 
Os órgãos apresentam composição e competências distintas, de seguida apresentadas: 
 
A Assembleia-Geral 
 
A Assembleia-Geral do CIMPAS é composta por todos os associados do Centro (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. 
 
O Conselho Directivo 
 

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.  
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Este órgão integra, obrigatoriamente, representantes de todos os Associados fundadores (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. 
 
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. 

 
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). 
 
 
Missão 
              
O CIMPAS iniciou a sua actividade no mês de Junho de 2001, à data sob a denominação CIMASA – Centro 

de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros Automóveis. No ano de 2009, em consequência da 
alteração do objecto do Centro e dos seus Estatutos, concretizámos ainda a alteração da denominação para 
a actual. 
 
Os actuais Estatutos consagram no artº1º, que 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”. 
 
O CIMPAS, veio, no actual contexto, assumir um papel único na Resolução Alternativa de Litígios, enquanto 
entidade especializada na resolução de litígios na área dos Seguros, facilitando a comunicação entre 
Seguradores e Clientes de Seguros, aproximando a Justiça do cidadão, assegurando, cumulativamente, a 
total aplicação dos princípios fundamentais inerentes ao processo justo e garantindo credibilidade e eficácia 
às decisões. 
 
No cumprimento desta nobre missão de interesse público – fazer Justiça – foram instituídos dois 
procedimentos inteiramente autónomos e independentes um do outro: 
                
    - O Serviço de Mediação e Arbitragem; 
    - O Serviço de Provedoria dos Clientes de Seguros. 
                
A independência e autonomia dos dois Serviços encontram-se devidamente asseguradas, pela notória 
distinção entre os procedimentos utilizados, os princípios prosseguidos, a forma de financiamento e os 
resultados obtidos.  
 
O Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros  
 
O ano que agora finda caracterizou-se no Centro, sobretudo, pela consolidação dos procedimentos, pela 
melhor adaptação à resolução de litígios decorrentes de outros ramos e pela continuação da prestação de 

um serviço que pretendemos de qualidade. 
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No presente exercício, o Serviço de Mediação e Arbitragem do CIMPAS, deparou-se com alguns desafios 
que, entendemos, decorrerem da normal actividade do Centro face à sua natureza e ainda face à pretensão 
de um crescimento qualitativo do serviço prestado. Realçamos, de seguida, alguns desses objectivos: 
 
- A necessidade de adaptação da actividade à nova Lei da Arbitragem Voluntária; 
 
- Adaptação às novas regras e filosofia do novo Código de Processo Civil e necessária transposição para o 
Centro; 
 
- A capacidade de resposta célere e eficaz face ao crescente recurso ao Centro por profissionais do foro, 
designadamente, Advogados, que trazem novos conhecimentos e expedientes para a resolução dos litígios;  
 

- A divulgação da existência do Centro e dos serviços por este prestados; 
 
- As responsabilidades de todos os colaboradores face ao inquérito de satisfação implementado em conjunto 
com o Ministério da Justiça. 
   
No ano de 2014 teve lugar mais um Encontro de Árbitros do CIMPAS, o quinto, realizado em moldes um 
pouco diferentes dos habituais, uma vez que o mesmo foi, parcialmente, aberto à participação dos 
departamentos de contencioso dos nossos associados. Do Encontro resultou uma dinâmica troca de 
conhecimentos e experiências, de inegável interesse e utilidade para todos os presentes. 
 
Face aos bons resultados obtidos, pretendemos no próximo ano continuar a encetar esforços no sentido da 
realização deste evento, e outros de natureza semelhante, tendo em vista a uniformização de 
entendimentos e a excelência do trabalho prestado. 
  
Continuaremos ainda a envidar os nossos esforços no sentido de oferecer aos Árbitros as condições 

adequadas à prestação e um trabalho célere e de qualidade. No decurso do exercício de 2014, os Árbitros 
do CIMPAS tiveram oportunidade de frequentar uma acção de formação no âmbito da Arbitragem, que se 
revelou uma experiência muito interessante, pelo que, pretendemos continuar, no próximo exercício a dar a 
nossa melhor atenção e colaboração, a este tipo de eventos, assegurando, sempre que possível, a presença 
dos nossos Árbitros.  
 
No decurso de 2014, não foi, ainda possível, o alargamento da actuação do Serviço de Mediação e 
Arbitragem à resolução de litígios decorrentes de outros ramos de Seguros, pelo que esperamos, no 
próximo ano, intensificar acções de sensibilização nesse sentido, junto dos Seguradores aderentes. 
 
Os Procedimentos da Resolução Alternativa de Litígios 
 
Reconhecendo a ineficácia de alguns meios utilizados ao fim pretendido, a Resolução Alternativa de Litígios 
procura, acima de tudo, adaptar os seus procedimentos à natureza do litígio em presença.  
 
No CIMPAS, esta tarefa esteve sempre, de alguma forma, facilitada, pois muito cedo se verificou que a 
Mediação e a Arbitragem são os procedimentos adequados à resolução dos litígios que diariamente surgem. 
 
O Procedimento de Mediação 
 
Espera-se da Mediação que sejam as partes em litígio a construir o seu próprio consenso. Reconhece-se, 
porém, que tal não se apresenta, na maioria das vezes, tarefa fácil. Para as ajudar, contam com a 
intervenção de um mediador, colaborador do Centro, que, num trabalho conjunto, promoverá as vias de 
comunicação necessárias à assumpção e partilha das suas vontades e interesses que, tantas vezes, se 
escondem sob firmes e intransigentes posições.                                
 
No Centro, este procedimento é concretizado na Conferência Inicial de Mediação (abreviadamente, CIM). 
Não se trata, porém, de um procedimento obrigatório, endereçando o Centro um convite às partes para 
estarem presentes nesta diligência, após devidamente sensibilizadas para as suas vantagens, para o facto 

de a mesma constituir uma oportunidade (quantas vezes, a final) para as partes construírem, de forma 
consensual, o desfecho do seu litígio.  
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Ciente da importância desta via consensual, o Centro enaltece as vantagens deste procedimento e, em caso 
de convergência, procede à devolução de 25% das despesas pagas pelas partes (vantagem financeira), 
fazendo notar que, através do mesmo, se consegue evitar o desgaste inerente a um julgamento e à 
respectiva produção de prova, responsabilizando as partes pela solução que quiseram implementar 
(vantagens psicológicas). 
 
Sociologicamente, porquanto as partes, ficam dotadas de um poder – o de resolverem os seus próprios 
litígios sem a necessidade de imposição de um terceiro – este procedimento tem sido associado às ideias de 
confiança e de pacificação das partes, com inegáveis reflexos na vida em sociedade. 
 
Caso a Conferência permita ultrapassar o diferendo, o respectivo acordo é assinado pelas partes e pelo 
Mediador, após lavrado em acta, a qual será objecto de homologação pelo Árbitro. 

 
O Procedimento de Arbitragem 
 
Também este procedimento pressupõe uma declaração de vontade das partes, vulgarmente designada no 
Centro por “termo de adesão à arbitragem”. 
 

É, no entanto, em tudo o resto, um procedimento marcadamente distinto da Mediação. Desde logo pela 
necessidade de intervenção de um terceiro que põe fim ao litígio (daí que mais próximo do sistema judicial 
tradicional), através da prolação de uma decisão definitiva e vinculativa (com valor idêntico ao de uma 
sentença judicial da primeira instância). 
 
O Regulamento do Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros do CIMPAS consagra no nº2 do artº7º 
que o Tribunal Arbitral é composto por Árbitro único, de entre os constantes de uma lista de Árbitros. Nos 
termos deste documento, 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. 
 
Como vem acontecendo nos últimos anos, também durante o exercício de 2014, o CIMPAS assegurou a 
realização de julgamentos arbitrais no Continente (designadamente em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Faro 
e Albufeira) e nas Regiões Autónomas da Madeira (designadamente no Funchal) e dos Açores 
(designadamente em Ponta Delgada). 
 
Com excepção das cidades de Lisboa, Coimbra, Porto e Albufeira, nas quais os Árbitros são residentes, o 
Centro faz deslocar às restantes cidades continentais e insulares, os seus Árbitros para aí assegurarem os 
respectivos julgamentos arbitrais, evitando, deste modo, deslocações dispendiosas e morosas às partes. 
 
Os julgamentos arbitrais na cidade de Coimbra continuaram, durante o ano de 2014, a ser realizados, ao 
abrigo do Protocolo de Cooperação que mantemos, nas instalações cedidas pelo Instituto Bissaya Barreto. 
 

Nas cidades de Albufeira e de Évora, os julgamentos arbitrais foram realizados em instalações cedidas pelas 
respectivas Câmaras Municipais. 
  
No decurso de 2014, e tal como vem sucedendo há uns anos, 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. 
 
No próximo exercício, pretendemos, relativamente à Arbitragem, continuar a desenvolver um trabalho com 
o aprofundamento dos seguintes objectivos: 
 
- Sensibilização das partes para as vantagens do recurso à Arbitragem, tendo em vista a resolução célere e 
económica dos litígios; 
 
- Prestação de um serviço de qualidade, assegurando às partes o acolhimento, a confiança e a credibilidade 
expectáveis e exigíveis; 
 
- Manutenção dos níveis de acompanhamento e exigência do trabalho dos Árbitros, assegurando-lhes as  
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condições e a formação adequadas às funções por estes desempenhadas; 
 
- Servir, com sentido de responsabilidade, a Justiça, representando com dignidade e excelência, os meios de 
Resolução Alternativa de Litígios. 
 
 
O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros 
   
O Provedor do Cliente de Seguros é um Serviço disponibilizado pelo Centro desde finais de 2009, 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 da Norma 
nº2/2013-RE, de 10 de Janeiro, ambas do Instituto de Seguros de Portugal. 

  
Este Serviço é independente do Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros, apresentando, desde logo, 
uma distinta amplitude do seu âmbito de actuação direccionado aos litígios decorrentes de todos os ramos, 
modalidades e procedimentos internos e próprios dos Seguradores. 
 
O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros tem funções consultivas, limitando-se a poder formular 
apreciações e apresentar recomendações às empresas de seguros em resultado das reclamações contra 
estas apresentadas. Tais apreciações ou recomendações têm como base os elementos apresentados, sem 
grandes formalismos, pelas partes, a quem é permitido acompanhar todo o processo.  
 
Trata-se de uma forma de resolução de litígio célere, uma vez que a apreciação do litígio deverá ser 
emitida, pelo Serviço de Provedoria, e nas situações mais complexas, no prazo máximo de 45 dias (nas 
situações mais comuns, o prazo consagrado no Regulamento corresponde a 30 dias). 
  
As apreciações do Serviço de Provedoria ficam sujeitas ao acolhimento final do Segurador que, no prazo de 

20 dias deverá comunicar se vai acatar ou não o conteúdo das mesmas.  
 
Caso o litígio não seja resolvido por esta via, a intervenção do Serviço de Provedoria não impede o recurso 
aos tribunais ou a outros meios alternativos de resolução de conflitos. 
  
A apresentação de uma reclamação no Serviço de Provedoria não envolve quaisquer custos para quem 
reclama. No CIMPAS, as despesas de funcionamento deste Serviço, são integralmente suportadas pela 
Associação Portuguesa de Seguradores, em representação dos Seguradores seus associados e aderentes. 
 
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 2014 não foi excepção, tendo o Centro recebido novas adesões de 
Seguradores. Até à presente data, inexiste qualquer revogação da adesão por parte dos Seguradores. 
 
As Reclamações poderão ser apresentadas no Serviço de Provedoria, via net, através do preenchimento de 
um Formulário de Reclamação, disponibilizado online no site www.cimpas.pt. 
 
 
Objectivos para 2015  
 
O modelo que utilizamos para elaborar o Plano de Actividades e como suporte de meios, o correspondente 
Orçamento, tem seguido uma estrutura que obedece à reunião dos temas que consideramos mais 
importantes na vida desta associação, procurando fornecer uma imagem o mais próxima do que são as 
nossas reais preocupações, na sua gestão e desenvolvimento. 
 
O nosso objectivo com o presente documento é, acima de tudo, compartilhar a antevisão que temos e que 

nos anima na gestão de um período de tempo, correspondente ao ano civil.  
 
 
 

http://www.cimpas.pt/
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Sabemos que o Plano de Actividades e o Orçamento não podem, nem devem ser entendidos como 
documentos estanques, herméticos, mas antes evolutivos e com capacidade de adaptação às 
transformações que vão ocorrendo. O importante será que essas evoluções jamais descaracterizem os 
valores que os justificaram.  
 
Procurámos, como habitual, a maior transparência e apresentámos a nossa visão própria da Justiça, e da 
resolução de litígios através de meios mais disponíveis, céleres, económicos e eficazes, tendo em conta a 
natureza do litígio. E, face ao litígio que decorre da normal actividade seguradora, o CIMPAS mostra-se 
como o meio adequado para o resolver: pela sua celeridade, pela economia de custos, pela eficácia e, 
sobretudo, pela especialização que apresenta, sobretudo face a outros meios mais generalistas e ao próprio 
procedimento judicial. 
                
Tendo em vista a prestação de um serviço especializado de excelência, no ano de 2015, continuaremos a 

nossa política no sentido de desenvolver um trabalho que prosseguirá as seguintes orientações: 
  
Divulgação dos Serviços prestados: Iniciada no último trimestre de 2014 uma acção de divulgação da 
actividade do CIMPAS, dos serviços prestados e das vantagens inerentes do recurso aos mesmos, 
pretendemos, no próximo exercício, continuar com este trabalho, tentando chegar ao conhecimento de um 
alargado número de pessoas, tanto em Portugal continental, como nas Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira; 
 
Implementar procedimentos tendo em vista a adaptação aos diplomas existentes e aplicáveis: 
Os actuais Regulamentos do Centro foram aprovados em 2010. Decorridos quatro anos e, considerando a 
evolução constante que culminou na publicação de uma nova Lei de Arbitragem e de um novo Código de 
Processo Civil, afigura-se fundamental proceder a uma revisão dos nossos regulamentos, no sentido de os 
adaptar, não apenas às evoluções recentes, como, e, sobretudo, às expectativas legítimas das partes. 
 
Estimular as partes para as vantagens da Resolução Alternativa de Litígios: No ano de 2015, 

deveremos continuar a trabalhar no sentido de sensibilizar e informar as partes acerca desta realidade que 
são os meios de Resolução Alternativa de Litígios, evidenciando as suas vantagens de informalidade, 
economia de custos, proximidade e colaboração com a Justiça. Nesse sentido, serão ainda desenvolvidos 
contactos institucionais com os Associados e Seguradores, privilegiando-se uma troca de ideias que, 
certamente, contribuirá para estreitar a relação e proximidade com as partes, tendo em vista a boa 
execução do Plano de Actividades. 
  
Investir na especialização do Centro: O CIMPAS, enquanto entidade especializada na resolução de 
litígios resultantes da actividade seguradora, tem que a assumir de forma responsável e eficaz, oferecendo a 
necessária competência e disponibilidade para receber e tratar litígios decorrentes de outros ramos de 
seguros que não o Automóvel, o Multirriscos comercial e habitacional e algumas modalidades do Seguro 
Responsabilidade Civil; 
 
Desenvolver procedimentos internos de eficácia: No final do ano de 2014, foram encetados contactos 
e realizadas algumas reuniões no sentido de pôr em prática uma nova aplicação informática que possa estar 
operacional no primeiro trimestre de 2015, tendo em vista a agilização de comunicações com as partes 
(privilegiando-se o e-mail) e que terá, seguramente, resultados também de maior celeridade no tratamento 
e resolução dos processos e ainda de redução de custos.   
 
Pretende-se ainda desenvolver um inquérito de satisfação, a par do actualmente em vigor em colaboração 
com o Ministério da Justiça. O inquérito a utilizar no Centro será distinto do existente, porquanto será de 
preenchimento manual e constará de apenas uma página de rápida apreensão e colaboração, mas que 
deverá ser direccionado para questões que reportamos essenciais e que, necessariamente, contribuirão para 
concretizar pequenos ajustes que marcam, tantas vezes, a diferença no serviço prestado. 
 
Assegurar a formação constante e qualificação dos colaboradores do Centro, reconhecendo que 
apenas actuando desta forma, assegurará um trabalho digno e de qualidade. 
 
Colaborar com os Árbitros na procura de decisões arbitrais justas e fundamentadas: Porque o 

trabalho de todo Centro é comummente identificado com as decisões arbitrais proferidas, o Centro 
cooperará com os Árbitros para a responsabilidade e efectividade das suas funções, disponibilizando-se para 
a colaboração e formação necessárias às mesmas.  
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Na senda de tal orientação, continuaremos a apostar em acções de formação e também no Encontro anual 
dos Árbitros, cujos resultados têm granjeando o respectivo reconhecimento.  
  
Contribuir para a maior transparência e credibilidade da actividade seguradora: O Centro terá de 
corresponder à confiança e expectativas depositadas por aqueles que a ele recorrem. Segurança, confiança 
e uniformidade são princípios que deveremos prosseguir no trabalho realizado. 
  
Contribuir para processo de modernização e dignificação da Justiça, que, cremos, passará, 
necessariamente por uma Justiça mais próxima do cidadão e mais célere; 
 
No que concerne aos Recursos Humanos, prevê-se em 2015, a estabilização do quadro de pessoal, em 15 
colaboradores, dos quais 4 continuarão a exercer as suas funções na Delegação Norte do Centro. 

  
Reconhecemos que todos os objectivos enunciados culminam, afinal, num só: o de prestar um serviço de 
qualidade, granjeando o reconhecimento de todos os que aqui recorrem.  
 
 
Aprovado em reunião do Conselho Directivo, realizada em 20 de Novembro de 2014. 
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Orçamento para o ano de 2015 
 
 
Introdução 
 
A alínea h) do nº1 do artº15º dos Estatutos do Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem 
de Seguros, consagra que o Conselho Directivo deverá “aprovar as propostas de Plano de Acção Anual e de 
Orçamento, a apresentar à Assembleia-Geral”. 
 
Nos termos ainda dos Estatutos, são obrigatoriamente ouvidos o Conselho Fiscal e o Conselho de 
Representantes, competindo ao primeiro “apreciar e emitir parecer sobre o Plano de Acção Anual e 
Orçamento” (cfr. artº17º, nº1, alínea a), e ao segundo “emitir recomendações sobre a proposta de Plano 

de Acção Anual e de Orçamento” (cfr. artº18º, nº2, alínea b) e nº3, alínea a)). 
 
Finalmente, a Assembleia Geral “aprecia e vota anualmente, sob proposta do Conselho Directivo, o Plano 
de Acção Anual e o Orçamento para o ano civil seguinte” (artº13º, alínea c) dos Estatutos). 
 
Assim, cumpridos os pressupostos legais prévios, apresentamos o orçamento para o ano de 2015, 
elaborado pelo Conselho Directivo.  
 
Pressupostos Gerais 
 
O Orçamento que ora se apresenta constitui a expressão da previsão da vida financeira da associação, 
contemplada nas receitas, despesas e meios financeiros. 
 
Face às conhecidas dificuldades que a economia atravessa, torna-se necessária uma constante definição de 
prioridades em função das disponibilidades, sendo certo que, além das disponibilidades, teremos sempre de 
ter em conta o benefício comum que se repercute e/ou repercutirá resultante da opção que é tomada no 
dia a dia da gestão dos recursos existentes.  

 
Na sequência do que temos afirmado, o nosso comportamento tem-se pautado pelo empenhamento activo 
na procura de soluções e de critérios de gestão prudente e criteriosa. 
 
O presente Orçamento reflecte, acima de tudo, a noção de que este Centro se encontra ao serviço da 
Justiça, e, como tal, da sociedade. Assim, não ignorando os enunciados princípios de contenção, de 
racionalidade, de prudência, teremos, simultaneamente, de ser capazes de, de forma equilibrada e 
transparente, assegurar a qualidade e a eficácia dos serviços prestamos.  
 
Será este desafio de conseguir o desejável equilíbrio entre os recursos disponíveis e os nossos objectivos 
que teremos de enfrentar e constituirá, indubitavelmente, no exercício que se aproxima, a maior 
preocupação que orientará, diariamente, a execução deste documento. 
 
Os valores que serviram de base de trabalho na elaboração da presente proposta de Orçamento, foram os 
valores reais contabilizados até final do mês de Setembro, projectados até final do ano, tendo em conta a 
execução orçamental. A esses valores, tivemos de introduzir as alterações decorrentes das acções e opções 
julgadas mais oportunas ou adequadas aos nossos objectivos e fins estatutários. 
 
Na elaboração deste documento considerámos ainda, 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 habitual estrutura: 
  
    - Rendimentos 

    - Descritivo 
    - Gastos 
    - Descritivo 
    - Resultado financeiro global                                                                       
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Na apresentação, mantivemos ainda o cuidado de inserir os valores orçamentados para o exercício de 
2014, bem como os valores correspondentes à previsão da execução orçamental para o final do mesmo 
ano. 
 
Rendimentos 
 
O total dos Rendimentos previstos para o ano de 2015 é de 738.943,10 euros, distribuídos pelas rúbricas 
constantes da tabela apresentada de seguida. 
 
 

Rendimentos 
Orçamento Orçamento Desvio 

2014 2015 % 

Prestações de Serviços 240.000,00 250.000,00 4,00% 

Subsídios à Exploração 192.134,70 178.190,44 -7,83% 

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 6.008,45 6.005,48 -0,05% 

  Total  742.890,33 738.943,10 -0,53% 

 
 
O quadro supra apresentado prevê um pequeno desvio, para o ano de 2015, consubstanciado numa 
redução de Rendimentos, correspondente a cerca de -0,53% do valor total orçamentado. Este desvio final 
encontra, sobretudo, explicação nas diferenças de previsão das rubricas “Subsídios à Exploração” e 
“Arbitragens” e deve-se a factores que serão melhor explicados no Descritivo a Rendimentos constante 
das páginas seguintes.  
 
À excepção do já mencionado, não existe qualquer outro desvio relevante em relação ao Orçamento de 
2014. 
 
O gráfico apresentado de seguida facilita a percepção do peso, em termos percentuais, de cada uma das 
rubricas indicadas no quadro supra nos rendimentos globais da Associação previsíveis para o exercício de 
2015. 
 

 
 
 
Como sucedeu nos últimos anos, a rubrica Prestações de Serviços corresponde àquela que maior peso 
apresenta nos rendimentos anuais do CIMPAS (cerca de 33,83%). Esta rubrica representa o valor de 
despesas pagas pelas partes que aderem à Arbitragem do Serviço de Mediação e Arbitragem do Centro.  
  
A rubrica Subsídios respeita ao valor atribuído anualmente por entidades estaduais, a este Centro, tendo 
em consideração a actividade do Serviço de Mediação e Arbitragem. 
 
 

33,83%

24,11%

22,45%

18,80%
0,81%

Prestações de Serviços

Subsídios

Quotizações

Serviço de Provedoria

Juros e Outros Rendimentos
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A rubrica Quotizações corresponde ao somatório das quotas anuais pagas pelos nossos associados. Tal 
rubrica não tem sofrido alterações nos últimos anos. 
 
As rubricas Subsídios e Quotizações correspondem a percentagens muito significativos no Orçamento total 
do Centro, constituindo, juntamente com as receitas provenientes das Arbitragens realizadas, a nossa 
grande fonte de receitas. 
 
No que concerne à Quotização do Serviço de Provedoria, a mesma é integralmente assumida pela 
Associação Portuguesa de Seguradores, pelo que corresponde à totalidade dos rendimentos afectos a este 
Serviço. 
 
A tabela seguinte apresenta, com maior detalhe, a proveniência dos Rendimentos do Centro propostos 

para o próximo exercício, permitindo-se o estudo comparado com as rubricas de rendimentos 
correspondentes ao orçamento para 2014 e com a execução orçamental projectada para final de 2014. 
 
  Tabela de Rendimentos 

 

Rendimentos 
Orçamento Execução Orçamental Orçamento 

2014 (Previsão 2014) 2015 

Prestações de Serviços       

   Arbitragens 240.000,00 259.282,97 250.000,00 

              Sub-Total  240.000,00 259.282,97 250.000,00 

Subsídios à Exploração       

    Do Estado e outros Entes Públicos       

          Ministério da Justiça 139.442,58 125.498,32 125.498,32 

          Ministério da Justiça  
           (Instalações Lisboa) 

52.692,12 52.692,12 52.692,12 

              Sub-Total  192.134,70 178.190,44 178.190,44 

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 6.000,00 5.354,61 6.000,00 

Outros Rendimentos 8,45 5,48 5,48 

Total Rendimentos 742.890,33 747.580,68 738.943,10 

 
 
Rendimentos - Descritivo 
 
Arbitragens 
 
As partes que recorrem à Arbitragem do Serviço de Mediação e Arbitragem do Centro estão adstritas ao 
pagamento das respectivas despesas processuais, no montante, regulamentarmente previsto, de cerca de 
3% sobre o valor reclamado. O somatório deste valor a cargo das partes, aqui traduzido na rubrica 
Prestações de Serviços – Arbitragem, constitui actualmente a principal fonte de receitas do Centro.  
 
Atendendo a que o valor das mesmas depende, sobretudo, de factores externos e não controláveis, como 
o número de processos entrados no Centro e o número daqueles que, recebidos e validados, transitam 
para a fase de Arbitragem, a sua previsão requer, anualmente, uma prudência acrescida. 
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O valor previsto para 2015, correspondente a um aumento de cerca de 4% relativamente ao valor previsto 
no ano transacto, baseia-se na expectativa de um razoável aumento deste tipo de receitas, tendo em 
consideração dois factores: o primeiro, consubstanciado numa cuidada análise dos resultados obtidos nos 
anos anteriores, especialmente nos últimos três anos; o segundo, como resultado das expectativas 
geradas pela concretização de uma campanha de divulgação da actividade do Centro no Continente e 
Regiões Autónomas, com início no último trimestre de 2014.  
 
Não podemos, contudo, deixar de adoptar a prudência como critério basilar, tendo em consideração o 
actual contexto económico e possível impacto na actividade do Centro. 
 
Subsídios à Exploração 
 

O CIMPAS é co-financiado por dinheiros públicos, unicamente provenientes do Ministério da Justiça.  
 
Este financiamento, presente desde a criação do CIMPAS, tem, actualmente, duas vertentes fundamentais 
à actividade de Centro: a concessão de um subsídio anual, cujo pagamento tem vindo a ser efectuado de 
forma parcelada em doze meses e, ainda a cedência, a título gratuito das instalações correspondentes à 
actual sede social do Centro, em Lisboa. 
 
No presente exercício de 2014, o Ministério da justiça procedeu a uma redução do subsídio de 
financiamento ao Centro, de cerca de 10% face ao ano anterior. 
 
Apesar de, à data de elaboração do presente documento, não ser ainda possível conhecer o valor de 
subsídio previsto atribuir ao Centro no ano de 2015, tudo indica, face à manutenção dos fundamentos da 
compressão verificada, que tal redução será uma realidade no próximo ano, tendo-se optado, segundo um 
critério de prudência, manter o valor de subsídio realmente recebido no ano de 2014. 
 

À semelhança dos anos transactos, prevê-se ainda nesta rubrica que o Ministério da Justiça continue a 
assegurar, no exercício de 2015, o pagamento das rendas relativas à ocupação do Centro, nas instalações 
sitas em Lisboa. Optámos por manter o valor inscrito nos orçamentos anteriores. Este valor não gerará 
qualquer impacto no Orçamento elaborado, uma vez que o mesmo é inscrito, simultaneamente, nos 
Rendimentos e nos Gastos apresentados.  
 
Quotizações 
 
O Centro manteve no exercício de 2014 os seus Associados, designadamente: 
 

- A Associação Portuguesa de Seguradores; 
- A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 
- O Automóvel Club de Portugal; 

 - A Associação Portuguesa da Mediação Profissional de Seguros; 
 - A Prevenção Rodoviária Portuguesa. 
 
De forma a não onerar os nossos associados e tendo em conta o contexto económico actual, mantivemos 
para o próximo exercício, e na senda do que vem sucedendo há alguns anos, o esforço de manter 
inalteradas 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. Desconhecendo o valor da taxa de juros aplicável por esta entidade e sendo parcas 
as expectativas, optámos, uma vez mais, por manter, no exercício de 2015, um critério conservador. 
 
 
Gastos 
 
Conforme se pode verificar pela análise da tabela infra, a previsão e gastos para o ano de 2015 perfaz um 
total de 738.943,10 euros. Como é tradição, estiveram subjacentes à elaboração dos cálculos, a  
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experiência realizada até final de Setembro findo, conjugada com os princípios de prudência, de 
congruência e de consistência, na continuidade das políticas de gestão que têm pautado a conduta dos 
órgãos dirigentes.  
 
O quadro infra apresenta as principais rubricas de gastos ressaltando que a maioria dos mesmos está 
concentrada nas rubricas Fornecimentos e Serviços Externos e Gastos com Pessoal. 
 
 

Gastos 
Orçamento Orçamento Desvio 

2014 2015 % 

Fornecimentos e Serviços Externos 191.272,25 282.852,12 32,38% 

Impostos 32.070,00 32.070,00 0,00% 

Gastos com Pessoal 517.522,67 421.997,56 -22,64% 

Outros Gastos e Perdas 2.025,46 2.023,42 -0,10% 

  Total  742.890,38 738.943,10 -0,53% 

 
 
O quadro supra apresentado permite uma análise comparada com os valores orçamentados para 2014 e 
para 2015, bem como o respectivo desvio deste face àquele. Relativamente ao próximo exercício, o 
quadro evidencia uma ligeira redução percentual dos gastos de cerca de 0,53%.  
 
O gráfico seguinte pretende facilitar a percepção e compreensão do peso percentual de cada uma das 
rubricas nos gastos totais do Centro. 

 
 

 
 
A análise do gráfico permite concluir que, à semelhança do sucedido nos anos transactos, os Gastos com o 
Pessoal correspondem ao grosso do das despesas a realizar no Centro, representando cerca de 57,10% 
dos gastos globais. Também a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, correspondendo a cerca de 
38,28% do total dos gastos, tem um forte impacto nas despesas do Centro. 
 
A soma destas duas grandes rubricas, Gastos com o Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos 
consomem a percentagem significativa de 95,38% do orçamentado para gastos.  
 
A tabela apresentada, de seguida, identifica, com maior detalhe, os gastos previsíveis que o Centro terá 
de assumir durante o próximo exercício. As opções seguem a linha definida de há muito tempo. Apesar de 
pautados por um critério de manutenção e até redução de despesas, não poderemos deixar de assumir os 
gastos exigíveis aos padrões de qualidade que pretendemos prosseguir. 

 
Tal como fizemos com os Rendimentos, a tabela permitirá a análise comparada das rubricas de gastos 
previstos no orçamento para 2014, da execução orçamental prevista para final de 2014 e, finalmente, a 
proposta orçamental para 2015. 
 

38,28%

4,35%

57,10%

0,27%

Fornecimentos e Serviços Externos

Impostos

Gastos com pessoal

Outros Gastos e Perdas
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Tabela de Gastos: 

 

GASTOS 
Orçamento Execução Orç. Serviço Serviço Orçamento  

2014 Previsão 2014 Med. e Arb. Provedoria 2015 

 Fornecimentos e Serviços Externos           

    Serviços Especializados           

          Trabalhos Especializados           

      Auditoria 2.300,00 2.293,95 1.150,00 1.150,00 2.300,00 

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

         Diversos 1.000,00 0,00 1.000,00 
 

1.000,00 

         Serviços Bancários 2.000,00 641,68 1.500,00   1.500,00 

   Publicidade e Propaganda 7.000,00 25.584,00 9.250,00 750,00 10.000,00 

   Vigilância e Segurança 600,00 450,00 600,00   600,00 

Honorários           

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

         Árbitros 0,00 0,00 60.000,00  60.000,00 

         Outros 500,00 0,00 500,00   500,00 

   Conservação e Reparação           

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

         Viaturas 500,00 0,00 400,00 100,00 500,00 

         Equipamento Administrativo 200,00 61,60 100,00  100,00 200,00 

         Equipamento Informático 2.500,00 1.506,66 3.500,00 500,00 4.000,00 

         Outros 500,00 0,00 300,00   300,00 

   Materiais           

         Livros e documentação técnica 500,00 390,12 250,00 250,00 500,00 

         Material de escritório 2.000,00 4.843,00 4.900,00 900,00 5.800,00 

   Energia e Fluidos           

         Electricidade 2.500,00 877,62 2.000,00 500,00 2.500,00 

         Combustíveis 1.500,00 1.225,53 1200,00 300,00 1.500,00 

         Água 750,00 223,23 600,00 150,00 750,00 

   Deslocações e Estadas           

         País 15.000,00 8.544,40 14.500,00 500,00 15.000,00 

Serviços Diversos           

   Rendas e Alugueres           

         Equipamentos 3.500,00 2.243,20 2.800,00 700,00 3.500,00 

          Instalações Porto 10.500,00 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 4.800,00 4.591,28 4.520,00 480,00 5.000,00 

         Viaturas 9.000,00 7.149,72 7.400,00 1.600,00 9.000,00 

   Comunicação           

         Telefones 5.000,00 4.026,13 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

         Internet 1.500,00 430,31 750,00 750,00 1.500,00 

         Selos e despesas postais 22.000,00 27.242,32 19.800,00 2.200,00 22.000,00 

   Seguros 500,00 236,45 250,00 250,00 500,00 

Contencioso e Notariado 
          

500,00 975,00 2.250,00 250,00 2.500,00 

   Despesas de Representação           

         Órgãos Sociais 100,00 121,50 50,00 50,00 100,00 

         Outros 400,00 0,00 200,00 200,00 400,00 

   Limpeza, Higiene e Conforto 6.100,00 6.258,00 5.200,00 1.300,00 6.500,00 

   Outros Serviços           

          Publicações 500,00 0,00 250,00 250,00 500,00 

         Consumo e Serviço de Informática 15.000,00 13.675,69 17.500,00 1.500,00 19.000,00 

         Consumo e Serviço de Fotocópias 6.750,00 6.014,85 5.400,00 1.350,00 6.750,00 

         Ajudas de Custo Magistrados 0,00 0,00 15.000,00  15.000,00 

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

         Diversos 620,13 3.177,89 3.000,00   3.000,00 

     A TRANSPORTAR 191.272,25 187.753,25 261.705,12 21.147,00 282.852,12 
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Orçamento Execução Orç. Serviço Serviço Orçamento  

2014 Previsão 2014 Med. e Arb. Provedoria 2015 

TRANSPORTE 191.272,25 186.778,25 261.705,12 21.147,00 282.852,12 

   Impostos           

         IVA 20.000,00 17.695,33 20.000,00   20.000,00 

         IRC 12.000,00 11.268,48 12.000,00   12.000,00 

         Imposto de Selo 50,00 0,00 37,50 12,50 50,00 

     Taxas 20,00 0,00 20,00   20,00 

         Sub-Total 32.070,00 28.963,81 33.057,50 12,50 32.070,00 

   Gastos com Pessoal           

     Remunerações do pessoal 330.540,30 310.542,46 240.750,00 94.250,00 335.000,00 

     Encargos do pessoal 77.332,37 63.357,67 48.696,09 19.651,47 68.347,56 

     Seguros Acidentes Trabalho 3.000,00 2.709,32 2.400,00 600 3.000,00 

     Ajudas custo e Honorários de Árbitros 91.000,00 61.101,96 0,00   0,00 

     Gastos de acção social 2.000,00 0,00 1.600,00 400,00 2.000,00 

         Formação 1.250,00 1.117,30 1.000,00 250,00 1.250,00 

         Seguro de Saúde 10.000,00 7.981,93 8.000,00 2.000,00 10.000,00 

         SHS/Medicina do Trabalho 2.400,00 2.322,71 1.800,00 600,00 2.400,00 

         Sub-Total 517.522,67 449.133,35 304.246,09 117.751,47 421.997,56 

   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 65,56 73,42   73,42 

  

     Total Gastos 742.890,38 666.890,38 600.032,13 138.910,97 738.943,10 

 
*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 dos valores 
inscritos no Orçamento relativo ao exercício de 2014. 
 

Contudo, face ao trabalho que pretendemos manter junto daqueles a quem servimos não podemos deixar 
de ajustar os valores relativos a algumas rubricas, como acontece com as rubricas Contencioso e 
Notariado (atenta a necessidade de consultadoria jurídica em vários domínios da actividade do CIMPAS) 
Publicidade e Propaganda (face à necessidade de continuar a desenvolver a campanha de divulgação 
iniciada no final de 2014), Equipamento Informático e Consumo e Serviço Informático (decorrente do 
desenvolvimento da nova aplicação informática no ano de 2015). 
 
No presente orçamento, corrigimos ainda um lapso existente nos orçamentos anteriores, relativamente à 
rubrica anteriormente designada por Ajudas de custo e Honorários de Pessoal que se encontrava inserida 
nos Gastos com Pessoal. Atendendo a que os Árbitros não possuem qualquer vínculo laboral com o 
Centro, transitámos estes gastos para os Fornecimentos e Serviços Externos, correspondendo às rubricas 
Ajudas de custo a Magistrados e Honorários a Árbitros. Refira-se ainda que, relativamente a estas 
rubricas, prevemos uma redução face ao orçamento do exercício anterior, correspondendo a uma visão 
mais próxima da execução orçamental apresentada. 
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Impostos 
 
O valor inscrito na rubrica IRC mantem-se relativamente ao exercício de 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 do Serviço de 
Apoio (a fim de prestarem assessoria aos Árbitros nas deslocações efectuadas pelo Tribunal a Albufeira, 
Évora, Coimbra e Regiões Autónomas). 
 

Como referido anteriormente, esta rubrica sofreu uma acentuada redução face ao orçamento anterior, 
uma vez que transitámos os gastos decorrentes das Ajudas de custo a magistrados e Honorários com 
Advogados para os Fornecimentos e Serviços Externos. 
 
Relativamente à redução verificada na rubrica Encargos do Pessoal, a mesma está directamente 
relacionada com a percepção de um lapso verificado na contabilização de tal rubrica no orçamento 
correspondente ao exercício de 2014.  
 
 
Serviço de Provedoria 
 
No presente orçamento para 2015 tivemos o especial cuidado de manter o valor total de previsão de 
despesas no Serviço de Provedoria. 
 
Os valores apresentados decorrem da normal actividade do Serviço de Provedoria, mantendo-se, 

praticamente inalteradas as rubricas face a 2014. 
 
O actual Orçamento teve em consideração a concretização de pequenos ajustes em algumas rubricas, 
decorrentes de um maior conhecimento da actividade deste Serviço. 
 
Por outro lado, a própria execução orçamental de 2014 foi um indicador de que, com prudência e 
racionalidade, poderemos, no próximo exercício, manter inalterado o valor total das despesas a realizar.  
 
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 na 
grande maioria, se procedeu a uma imputação de cerca de 20% do previsto no Orçamento do Centro para 
2015 ou mesmo percentagem inferior. 

 
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. 
  
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. 
 
 
Resultado financeiro global   
 
Como já referimos, o orçamento que ora se apresenta foi elaborado na firme convicção que será o 
adequado aos objectivos que o Centro se propõe executar no próximo ano de 2015. Procuramos reflectir 
os constrangimentos que o actual contexto económico impõe, mas não podemos abdicar do compromisso 
que temos com aqueles que a ele recorrem, materializado na prestação de um serviço de qualidade e 
excelência. 
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Apresentamos na tabela seguinte, a previsão para o exercício de 2015 de Rendimentos no montante de 
738.943,10 euros e de Gastos em igual montante. 

                         
                                                                                            

TOTAL RENDIMENTOS (SMA e SP) 
 

738.943,10 

TOTAL GASTOS (SMA + SP) 
 

738.943,10 

 
 

 
Aprovado em reunião do Conselho Directivo, realizada em 20 de Novembro de 2014. 

 


