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PLANO DE ATIVIDADES 

 
  
O Plano de Actividades para o exercício de 2016 apresentará uma sistematização semelhante à adoptada 
nos anos precedentes. 
 

Após uma breve introdução, concretizaremos a Estratégia Global de Acção do Centro, na qual serão 
destacadas as actividades que pretendemos realizar e os objectivos a alcançar no decurso do próximo ano. 
 
 
Introdução 
                 
De acordo com o consagrado no nº 1 do artº15º dos Estatutos do Centro de Informação, Mediação, 
Provedoria e Arbitragem de Seguros e, fundamentalmente, no cumprimento de um dever de transparência, 
no qual se procura o envolvimento de todos os associados e membros dos órgãos do Centro, exaram-se no 
presente documento as ideias, perspectivas e previsões do que antevemos para o ano de 2016. 
 
Nos termos da disposição supra referida, compete ao Conselho Directivo aprovar as propostas de Plano de 
Actividades e de Orçamento, a apresentar à Assembleia-Geral.  
 
Tais documentos deverão ainda ser submetidos ao parecer do Conselho Fiscal e à apreciação do Conselho 
de Representantes. 
 
A natureza de documentos previsionais (nos quais, sustentando-se no passado, se procura projectar o 
futuro) implica que estes documentos fiquem, naturalmente, sujeitos a possíveis variações das condições 
em que foram construídos, o que acarreta acrescidas preocupações para quem cultiva o rigor e a vontade 
de fazer o melhor. 
 
Não se pretende que o Plano de Actividades e o Orçamento constituam apenas documentos que cumpram 
as disposições estatutárias, mas sim que representem um desafio ao futuro que, pela credibilidade das suas 
premissas, consiga envolver todos os colaboradores e órgãos do Centro no sentido da sua concretização. 
 
Antevê-se que o ano de 2016 seja um ano de continuidade do trabalho que temos vindo a realizar mas, 
pelas razões de seguida enumeradas, prevê-se também a ocorrência de factos e eventos susceptíveis de 
marcar de forma positiva o esforço realizado normalmente no Centro. Independentemente das diversas 
formas e expressões que possam assumir, o importante é que os mesmos constituam elementos 
valorizadores do trabalho a realizar.  
 

Estamos cientes do que nos é exigido em termos de esforço, empenho, trabalho e dedicação, mas teremos 
de mostrar capacidade para criar as condições necessárias para que os actos praticados se orientem num 
sentido e se enquadrem no resultado final que esperamos. 
 
O Plano de Actividades, em articulação com o Orçamento, constituem documentos por excelência, através 
dos quais partilhamos as grandes linhas orientadoras da nossa acção no decurso de um ano, de acordo com 
os recursos e meios disponíveis e tendo em vista alcançar os objectivos determinados. 
 
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. 
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Atingir os objectivos traçados para 2016, implicará para o CIMPAS uma acção orientada em linhas 
específicas, a que consagramos as páginas seguintes deste documento. 
 
 
Estratégia Global de Acção 
              
O Cimpas 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. 
 
No cumprimento desta nobre missão, veio assumir um papel único no seio dos mecanismos de Resolução 
Alternativa de Litígios, enquanto entidade especializada na resolução de litígios decorrentes da actividade 
seguradora, estabelecendo ser o seu rumo o de colaborar com a Justiça, aproximá-la de todos os cidadãos e 
torná-la igualmente acessível. 
 
Definida esta missão, importa trilhar um caminho na senda da consolidação do trabalho realizado e da 
eficácia e credibilidade do mesmo na Resolução Alternativa de Litígios. 
 
Até ao final do ano de 2015, o Cimpas disponibilizava o Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros e o 
Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros, constituindo estes os caminhos possíveis para atingir os 
objectivos pretendidos. 
 
 
O Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros 
 
No dia 8 de Setembro de 2015 foi publicada a Lei nº144/2015, que veio transpor a Diretiva 2013/11/UE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de 
consumo, estabelecendo o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios 
de consumo e criando em Portugal a Rede de Arbitragem de Consumo, cujo objectivo é assegurar a 
coordenação, a utilização de sistemas comuns e a harmonização dos procedimentos seguidos nas 
actividades de informação, mediação, conciliação e arbitragem de conflitos. 
 
Os centros de arbitragem de conflitos de consumo autorizados e em funcionamento à data de entrada em 
vigor do Diploma supra indicado dispõem de um prazo de seis meses para se adaptarem ao regime nele 
previsto e solicitarem, junto da Direcção-Geral do Consumidor, a sua inscrição na lista de entidades de 
RAL, sob pena de ficarem impedidos de exercer a sua actividade na resolução de litígios de consumo. 
 
O Cimpas, enquanto entidade de resolução alternativa de litígios, ficará adstrito a uma série de deveres 
consagrados no Diploma acima referido e que aqui assumimos como compromisso para o ano de 2016, 
designadamente: 
 
 

1. A inscrição na Lista de entidades de Resolução Alternativa de Litígios (RAL) 
 
As entidades de RAL previamente autorizadas e em funcionamento que pretendam promover a 
resolução de litígios de consumo nacionais e transfronteiriços no futuro, deverão solicitar à 
Direcção-Geral do Consumidor a sua inscrição na lista de entidades de RAL, sob pena de ficarem 
impedidos de exercer a sua actividade na resolução de litígios de consumo. As entidades de RAL 

dispõem do prazo de seis meses (a contar a partir da entrada em vigor da Lei nº144/2015, ou 
seja, 23 de Setembro) para solicitar a respectiva inscrição. O Cimpas, enquanto entidade RAL 
autorizada e em funcionamento desde o ano de 2001, deverá, no início do ano de 2016, solicitar 
junto da Direcção Geral do Consumidor, a respectiva inscrição. 

 
 2. Sítio electrónico 
 

A fácil comunicação com todos os que recorrem ao Cimpas assume hoje, uma importância 
fundamental. Cada vez mais, tornou-se necessária uma comunicação célere e acessível. 
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A internet veio encurtar distâncias e aproximar as pessoas. Revelou-se ainda uma forma simples 
e acessível de partilhar desafios e soluções. O Cimpas tem que ser capaz de acompanhar esta 
evolução, utilizando da forma mais adequada o seu sítio electrónico. 
 
Acresce ainda que, nos termos da nova legislação, todas as entidades RAL deverão manter o sítio 
electrónico na Internet actualizado de forma a proporcionar às partes um acesso fácil a 
informações relativas ao procedimento de RAL, e que permita que os consumidores apresentem 
em linha reclamações. 
 
O sítio electrónico www.cimpas.pt sempre constituiu um foco de interesse da Direcção do Centro, 
porquanto constitui uma ferramenta cada vez mais utilizada por todos os que recorrem a este 
Centro. Nos últimos anos, o Centro ter procurado que o mesmo seja usado de uma forma muito 
simples e intuitiva, havendo uma clara preocupação quanto à qualidade de informação prestada, 
bem como à linguagem utilizada que se pretende clara, simples e acessível. 
   
No ano de 2016, iremos proceder a uma actualização e modernização do site, de forma a torná-lo 
mais dinâmico e ainda mais acessível a todos. 
 
Será ainda preocupação do Centro manter actualizadas, no seu sítio electrónico, as informações 
relativas ao seu plano anual de actividades, ao orçamento anual e ao relatório anual de contas. 
 
Em nome de uma maior transparência, o Cimpas pretende ainda disponibilizar no ano de 2016, 
no seu site, o resumo das principais decisões arbitrais proferidas. 
 
3. Litígios nacionais e transfronteiriços 

 
A partir do ano de 2016, as entidades RAL deverão aceitar dirimir litígios de âmbito nacional, bem 
como de natureza transfronteiriça. O Cimpas pretende acolher este novo desafio, com sentido de 
responsabilidade, tendo já iniciado, no final de 2015, os respectivos trabalhos preparatórios.  
 
A gestão dos litígios transfronteiriços será efectuada através de uma plataforma informática 
concebida para o efeito, a funcionar no âmbito da Comunidade Europeia. Tal plataforma foi 
criada pelo Regulamento (UE) n.º 524/2013, devendo o Cimpas aderir à mesma no início do 
próximo ano.  

 
4. Estatística 
 
Os dados estatísticos relativos à actividade do Centro sempre constituíram uma preocupação da 
Direcção do Centro, havendo o cuidado de transmitir os mesmos com regularidade ao Ministério 
da Justiça e, sempre que solicitado, aos demais interessados.  
 
No ano de 2016, o Cimpas deverá, tal como tem vindo a fazer, manter os dados estatísticos 
relativos à sua actividade actualizados e disponíveis para prestação de informação do seu 
funcionamento junto da Direcção-Geral do Consumidor, da Direcção-Geral da Política de Justiça e 
dos aderentes. 

 
5. Formação 

  

Cientes da necessidade e importância que a formação de colaboradores envolve, bem como da 
dificuldade e especificidade dos temas decorrentes da actividade seguradora, continuaremos a 
apostar na formação e actualização de conhecimento dos colaboradores, procurando projectos e 
programas que preencham as necessidades do Centro, bem como os requisitos do novo Diploma. 
 
O Cimpas deverá, no ano de 2016, assegurar que os seus colaboradores possuem 
comprovadamente conhecimentos e qualificações no domínio da resolução de litígios de 
consumo, bem como conhecimentos adequados em Direito. 
 
 
 
 
 

http://www.cimpas.pt/
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Deverá ainda o Centro ser capaz de ministrar a adequada formação às pessoas singulares 
responsáveis pelos procedimentos de RAL, de forma a facultar aos mesmos os conhecimentos 
necessários à obtenção de habilitações para o exercício das respectivas funções, bem como de 
promover as diligências necessárias para assegurar a actualização de conhecimentos dos 
mesmos. 

 
Atenta a especialização no sector segurador, deverá ainda o Cimpas apostar na formação 
adequada e especializada relativamente a todas as temáticas das diversas áreas do ramo 
segurador. 

 
            6. Campanha de Divulgação 
 

Na sequência do trabalho já iniciado no final do ano de 2014, deverá o Centro, no ano de 2016, 
continuar a desenvolver o trabalho de divulgação da sua existência e actividade junto dos 
consumidores e das mais diversas entidades interessadas. 
 
Cremos que a divulgação do Centro em todo o território nacional e insular, aliada à realização de 
um trabalho diário de excelência, proporcionará a um maior número de consumidores, uma justiça 
mais célere e eficaz no âmbito do sector segurador. 

 
Este compromisso de empenho na continuidade de um trabalho de divulgação da existência do 
Centro, poderá ser realizado no ano de 2016 em cooperação com os fornecedores de bens e 
serviços no sector segurador, porquanto os mesmos, por força do disposto no artº18º da Lei 
nº144/2015, encontram-se adstritos ao dever de informar os consumidores relativamente às 
entidades de RAL disponíveis ou a que se encontram vinculados por adesão ou imposição legal, 
devendo ainda informar qual o respectivo sítio electrónico. 
 
Estas informações deverão ser prestadas de forma clara, compreensível e facilmente acessível no 
sítio electrónico da Internet dos fornecedores de bens e prestadores de serviços, nos contratos de 
compra e venda (quando estes assumam a forma escrita ou constituam contratos de adesão), ou 
ainda noutro suporte duradouro. 

 
           7. Adesão ao Serviço de Mediação e Arbitragem do CIMPAS 
 

No ano de 2016 pretendemos, uma vez mais, direccionar os nossos esforços no sentido de 
concretizar uma acção de contactos e agendamento de reuniões com os Seguradores a operar em 
Portugal, tendo em vista a obtenção de novas adesões à Arbitragem do Centro. 

 
           8. Alargamento da resolução de litígios a outros ramos do sector segurador 
 

Face ao objecto do Centro – a resolução e litígios decorrentes de contratos de seguros-, o Centro 
mantém o seu interesse, disponibilidade e objectivo de ampliar a resolução de litígios decorrentes 
de contratos de seguros no âmbito de outros ramos do sector segurador.  

 
           9. Barómetros RAL e Inquéritos de satisfação internos 

                                              
No decurso de 2016, o Centro continuará a colaborar com a Direcção Geral da Política de Justiça no 
sentido de sensibilizar todos os que recorrem ao Centro para o preenchimento online do inquérito 

de satisfação disponibilizado pelo Ministério da Justiça, bem como desenvolverá os seus esforços 
no sentido de as partes que recorrem ao Centro preencherem no local, um pequeno inquérito de 
satisfação aprovado pela Direcção do Centro.  

Acreditamos que os resultados obtidos nos respectivos inquéritos, permitirão a melhoria e 
crescimento – qualitativo e quantitativo – do Serviço de Mediação e Arbitragem. 

           10. Alteração dos Regulamentos em vigor                                
 
           Os Regulamentos em vigor no Centro foram aprovados em Assembleia-Geral no ano de 2010.  
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                                 Decorridos 
Cerca de cinco anos volvidos e tendo em consideração a posterior publicação da nova Lei da 
Arbitragem Voluntária, da nova Lei da Mediação e da entrada em vigor de um novo Código de 
Processo Civil, considera a Direcção do Centro adequado concretizar, em 2016, a uma revisão dos 
mesmos, procedendo-se a ajustes e alterações, em benefício das partes que recorrem ao Centro. 
                                  
Para o efeito, no decurso de 2015 foi já constituída uma comissão tendo como objectivo a análise 
conjunta de todas as questões pertinentes de modo a tornar possível a concretização das 
alterações pretendidas no decurso do ano de 2016. 

 
           11. Encontro de Árbitros 
             
            A necessidade de uniformização de procedimentos e entendimentos constitui uma preocupação 
            constante no Centro, pois acreditamos que a mesma contribui, sobremaneira, para a credibilização                       
            do trabalho desenvolvido diariamente. 
 

Os Encontros de Árbitros, assim designados desde o ano de 2010, são eventos nos quais se 
abordam as principais temáticas que são colocadas à Mediação e à Arbitragem do Centro, e nos 
quais participam, os membros da Direcção, os Árbitros e todo o Serviço de Apoio do Centro. Estas 
reuniões, na sua génese, foram concebidas tendo em vista uma partilha de experiências, acabando 
por se revelar muito profícuas na uniformização de entendimentos. 
 
Nesse sentido, iremos, durante o ano de 2016, realizar mais um destes eventos, tendo em vista a 
partilha de conhecimentos, a consolidação de entendimentos e a uniformização de procedimentos 
do Centro.  

 
 
O Serviço de Provedoria do Cliente de Seguros 
   
O Serviço de Provedoria foi criado no ano de 2009, no âmbito da publicação do Decreto-Lei nº2/2009, de 

5 de Janeiro, que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva nº2005/68/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro de 2005, que veio, entre outras matérias e no que concerne 

à conduta do mercado, introduzir a figura do Provedor do Cliente, a quem compete a apreciação das 

reclamações que lhe sejam apresentadas pelos clientes das empresas de seguros, desde que as mesmas 

não tenham sido resolvidas no âmbito da função responsável pela gestão de reclamações. 

Atento o facto de o CIMPAS ter aceitado, no segundo semestre do ano de 2009, esta nova missão de 

receber e apreciar as reclamações dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados por actos ou omissões das empresas de seguros, revelou-se necessária uma alteração da 

estrutura formal do Centro, consubstanciada numa ampliação do objecto social, numa alteração dos 

respectivos Estatutos e ainda numa alteração da denominação, somente possíveis após um árduo 

processo de obtenção da necessária autorização do Ministério da Justiça, que veio a acontecer por 

Despacho nº11651/2010, publicado na 2ªsérie do Diário da República, de 19 de Julho. 

Os procedimentos descritos implicaram ainda uma natural adaptação da estrutura interna do CIMPAS que 

se traduziu, não apenas na acomodação a um diferente espaço físico cedido pelo Ministério da Justiça, 

como ainda na contratação de pessoal, tendo como objectivo a criação de um Serviço de Provedoria 

destinado a exercer as funções de acordo com as exigências da Directiva e de forma completamente 

isenta e autónoma do Serviço de Mediação e Arbitragem existente no Centro.  

No dia 9 de Setembro do corrente ano foi publicada a Lei nº147/2015, cuja entrada em vigor se prevê no 

dia 1 de Janeiro de 2016, dispondo o artº 158º deste Diploma, e no que respeita ao Provedor do Cliente 

de Seguros, o seguinte: 
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“1 - As empresas de seguros designam, de entre pessoas singulares de reconhecido prestígio, 

qualificação, idoneidade e independência, o provedor do cliente, ao qual os tomadores de seguros, 

segurados, subscritores, beneficiários e terceiros lesados podem apresentar reclamações relativas a atos 

ou omissões daquelas empresas, desde que as mesmas não tenham sido resolvidas no âmbito da gestão 

de reclamações prevista no artigo anterior. 

2- Cada empresa de seguros deve designar um provedor, o qual não pode ser designado para 

exercer essa função por outras empresas de seguros, excepto se integrarem o mesmo grupo 

segurador.” 

Ora, é inegável que tal exclui a possibilidade de o Centro de Informação Mediação, Provedoria e 

Arbitragem de Seguros, enquanto associação privada sem fins lucrativos, exercer as funções de Provedor 

do Cliente de Seguros junto dos Seguradores. 

Atento tal facto, a partir do dia 1 de Janeiro de 2016, este Centro deixará de disponibilizar o Serviço de 

Provedoria do Cliente de Seguros, mantendo as funções apenas no início do ano para resolução de 

reclamações pendentes.  

Considera-se, no entanto, a possibilidade de, aproveitando a estrutura logística e humana existente, o 

Cimpas manter, no decurso do ano de 2016, a colaboração com os Seguradores interessados, através da 

execução do indispensável trabalho de suporte e assessoria aos respectivos Provedores. 

Conclusões 
 
O modelo que temos vindo a utilizar na elaboração do 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, tentando com o maior rigor possível, antecipar a 
informação relativa à actividade previsível deste Centro.  
 

Os conhecimentos adquiridos ao longo de catorze anos de actividade permitem-nos entender que estes 
documentos não deverão ser opacos nem fechados mas antes transparentes e evolutivos, revelando 
capacidade de adaptação às transformações que vão ocorrendo. O importante será que, não obstante tal 
facto, estes documentos sejam credíveis e mantenham sempre presentes os princípios e os valores que os 
justificaram.  
 
Por outro lado, sabe-se hoje que a especialização, quer dos Tribunais, quer dos juízes é uma realidade e 
uma tendência generalizada em todo o mundo civilizado. 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 
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, permitirá uma maior segurança a todos os que a 
este recorrem, porquanto o juiz, dada a experiência, 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.     
 
É com essa consciência construtiva e de boa-fé, o mais sustentada possível na experiência e com todo o 
respeito que temos por quem a nós recorre e em nós deposita a sua confiança, que esperamos encontrar 
uma oportunidade de excelência para mostrar a credibilidade e qualidade do trabalho que desenvolvemos.  
 
Sabemos que somos apenas mais um caminho, um caminho possível no meio de tantos outros, mas 
queremos mais:  
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Assumirmo-nos como o caminho mais adequado, o caminho seguro e credível, o caminho económico e 
célere, o caminho eficaz.  
 
Estamos cientes das dificuldades e temos que estar preparados para as contornar através dos 
procedimentos adequados – informação completa e adequada, informalidade, proximidade com os cidadãos,  
celeridade, economia de custos, eficácia e eficiência. 
 
No que concerne aos Recursos Humanos, prevê-se em 2016, um quadro de pessoal composto por treze 
colaboradores, dos quais quatro continuarão a exercer as suas funções na Delegação Norte do Centro. 
 
Aos colaboradores do Centro continuará a ser exigida a manutenção de um trabalho que dignifique a 
actividade e reforce a imagem de imparcialidade, credibilidade, confiança e sentido de justiça do Centro, 
bem como de um elevado nível de desempenho e profissionalismo, que associados e dirigentes terão de ser 
capazes de incentivar e recompensar. 
 
Deixamos aqui o nosso compromisso de darmos o nosso melhor, disponibilidade e entrega, na prossecução 
de uma Justiça moderna, de superior qualidade, na qual os meios de Resolução Alternativa de Litígios têm 
um lugar digno e único.  
 
Essa é, e sempre foi, a nossa motivação. 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. 
 
  
Aprovado em reunião do Conselho Directivo, realizada em 1 de Dezembro de 2015. 
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ORÇAMENTO 
 
 
 
Introdução 
 
Na sequência do determinado na legislação em vigor e como tem sido tradição deste Centro, apresentamos 
o Orçamento para o ano de 2016. 
 
O Estatuto do Cimpas, na última redacção que lhe foi conferida no ano de 2009, na alínea h) do nº1 do 
artº15º determina que o Conselho Directivo deverá “aprovar as propostas de Plano de Acção Anual e de 
Orçamento, a apresentar à Assembleia-Geral”. 
 
Estipula ainda tal documento a obrigatoriedade de serem 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)). 
 
A concluir o procedimento imposto pelos Estatutos, consagra-se que 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)). 
 
Assim, cumpridos os pressupostos legais prévios, apresentamos o orçamento para o ano de 2016.  
 
 
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. 
 
No plano nacional, a economia regista um fraco crescimento que se reflecte na vida de todos. 
 
Nesse contexto os critérios que pautaram a elaboração do orçamento para o ano de 2016 foram, antes de 
mais, a execução que temos vindo a ter ao longo de 2015, tendo por referência o mês de Setembro e a 
respectiva projecção para 12 meses; a prudência, que continua a ser um pilar basilar na determinação dos 
valores a orçamentar e, finalmente, o saber adquirido pela experiência de todos os envolvidos na 
elaboração do orçamento quanto às necessidades financeiras para o normal funcionamento deste Centro, 
bem como os projectos e acções a implementar no ano de 2016. 
 
O presente esforço exigiu um acrescido esforço no sentido da 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.  

 
O presente Orçamento reflecte, acima de tudo, a noção de que este Centro se encontra ao serviço de toda 
a sociedade, jamais podendo ignorar os princípios basilares e fundamentais como são a transparência, a 
contenção, a racionalidade e a prudência.  
 
Será novamente este desafio que a elaboração de um orçamento nos coloca: o de conseguir o desejável 
equilíbrio entre os recursos disponíveis e os nossos objectivos.  
 
Na elaboração deste documento considerámos, ao contrário do usual nos últimos seis anos, e atenta a  
descontinuidade do Serviço de Provedoria, apenas o Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros, adiante 
abreviadamente designado por SMA. 
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Em termos gráficos, a organização e preparação do presente documento, obedeceu à habitual estrutura: 
  
    - Rendimentos 
    - Descritivo 
    - Gastos 
    - Descritivo 
    - Resultado financeiro global                                                                       
 
Na apresentação, mantivemos ainda o cuidado de inserir os valores orçamentados para o exercício de 
2015, bem como os valores correspondentes à previsão da execução orçamental para o final do mesmo 
ano. 
 
Apresentamos, de seguida, uma explanação mais pormenorizada dos valores encontrados para as mais 
relevantes rubricas do orçamento. 
 
Rendimentos 
 
O total dos Rendimentos previstos para o ano de 2016 é de 599.026,65 euros, distribuídos pelas rúbricas 
constantes da tabela apresentada de seguida. 
 

Rendimentos 
Orçamento Orçamento Desvio 

2015 2016 % 

Prestações de Serviços 
250.000,00 250.000,00 0,00% 

Subsídios à Exploração 
178.190,44 178.190,44 0,00% 

Quotizações 
165.836,21 165.836,21 0,00% 

APS Serviço de Provedoria 
138.910,97 0,00 -100,00% 

Juros e outros Rendimentos Similares 
6.005,48 5.000,00 -20,11% 

  Total  
738.943,10 599.026,65 -23,36% 

 
 
O quadro supra apresentado prevê um assinalável desvio, para o ano de 2016, que encontra justificação 
no facto de o CIMPAS deixar de receber o subsídio ao funcionamento do Serviço de Provedoria. 
 
À excepção do já mencionado, não existe qualquer outro desvio relevante em relação ao Orçamento de 
2015. 
 
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. 
 
 

 
 

41,74%

29,75%

27,68%
0,83%

Prestações de Serviços

Subsídios

Quotizações

Juros e Outros Rendimentos
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Na sequência do sucedido nos últimos anos, a rubrica Prestações de Serviços corresponde àquela que 
maior peso apresenta nos rendimentos anuais do CIMPAS (cerca de 41,74%). 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. 
 
A rubrica Quotizações corresponde ao somatório das quotas anuais pagas pelos associados do Cimpas. 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. 
 
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 2015 e com a execução orçamental projectada para final de 2015. 
 
  Tabela de Rendimentos 

 

Rendimentos 
Orçamento Execução Orçamental Orçamento 

2015 (Previsão 2015) 2016 

Prestações de Serviços       

   Arbitragens 250.000,00 241.104,76 250.000,00 

              Sub-Total  250.000,00 241.104,76 250.000,00 

Subsídios à Exploração       

    Do Estado e outros Entes Públicos       

          Ministério da Justiça 125.498,32 125.498,32 125.498,32 

          Ministério da Justiça  
           (Instalações Lisboa) 

52.692,12 52.692,12 52.692,12 

              Sub-Total  178.190,44 178.190,44 178.190,44 

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 0,00 

              Sub-Total  304.747,18 304.747,18 165.836,21 

Rendimentos e Ganhos Financeiros 6.000,00 4.918,33 5.000,00 

Outros Rendimentos 5,48 5,48 5,48 

Total Rendimentos 738.943,10 728.966,19 599.032,13 

 
 
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.  
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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. 
 
O valor previsto para 2016 corresponde ao do ano transacto. A prudência baseia-se fundamentalmente na 
verificação dos resultados obtidos nos anos anteriores, especialmente nos últimos três anos, na previsão 
expectável da execução para finais de 2015 e na consideração do 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 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, valor esse que foi mantido no ano de 2015. 
 
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 2016, 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 2015. 
 
À semelhança dos anos transactos, prevê-se ainda nesta rubrica que o Ministério da Justiça continue a 
assegurar, no exercício de 2016, 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 2015 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 2016, um critério conservador. 
 
 
Gastos 
 
Conforme se pode verificar pela análise da tabela infra, a previsão e gastos para o ano de 2016 perfaz um 
total de 685.144,68 euros. Como é tradição, estiveram subjacentes à elaboração dos cálculos, a 
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.  
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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 

2015 2016 % 

Fornecimentos e Serviços Externos 282.852,12 245.502,12 -15,21% 

Impostos 32.070,00 27.070,00 -18,47% 

Gastos com Pessoal 421.997,56 410.557,56 -2,79% 

Outros Gastos e Perdas 2.023,42 2.015,56 -0,39% 

  Total  738.943,10 685.144,68 -7,28% 

 
 
O quadro supra apresentado permite uma análise comparada com os valores orçamentados para 2015 e 
para 2016, bem como o respectivo desvio deste face àquele. Relativamente ao próximo exercício, o 
quadro evidencia uma assinalável redução percentual dos gastos de cerca de 7,28%.  
 
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 59,92% 
dos gastos globais. Também a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, correspondendo a cerca de 
35,83% 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 95,75% 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 2015, da execução orçamental prevista para final de 2015 e, finalmente, a 
proposta orçamental para 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

35,83%

3,95%
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0,30%
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Impostos

Gastos com pessoal

Outros Gastos e Perdas



                                                                 

 
Página | 15  

 

 

Tabela de Gastos 
 

GASTOS 
Orçamento Execução Orç. Orçamento  

2015 Previsão 2015 2016 

 Fornecimentos e Serviços Externos       

    Serviços Especializados       

          Trabalhos Especializados       

      Auditoria 2.300,00 2.293,95 2.300,00 

         Tipografias 3.200,00 0,00 1.000,00 

         Diversos 1.000,00 0,00 1.000,00 

         Serviços Bancários 1.500,00 994,72 1.500,00 

   Publicidade e Propaganda 10.000,00 0,00 5.000,00 

   Vigilância e Segurança 600,00 259,63 500,00 

Honorários       

         TOC 5.760,00 5.760,00 5.760,00 

         Árbitros 60.000,00 51.606,00 65.000,00 

         Outros 500,00 0,00 500,00 

   Conservação e Reparação       

         Instalações 2.000,00 758,40 1.000,00 

         Viaturas 500,00 0,00 400,00 

         Equipamento Administrativo 200,00 0,00 100,00 

         Equipamento Informático 4.000,00 78,00 2.500,00 

         Outros 300,00 0,00 300,00 

   Materiais       

         Livros e documentação técnica 500,00 191,22 400,00 

         Material de escritório 
         Outros 

         5.800,00 
0,00 

3.150,86 
350,17 

4.500,00 
0,00 

   Energia e Fluidos                        

         Electricidade 2.500,00 1.050,49 2.000,00 

         Combustíveis 1.500,00 1.216,38 1.500,00 

         Água 750,00 269,98 600,00 

   Deslocações e Estadas       

         País 15.000,00 7.154,16 10.000,00 

Serviços Diversos       

   Rendas e Alugueres       

         Equipamentos 3.500,00 2.013,98 2.800,00 

          Instalações Porto 10.500,00 9.360,00 10.500,00 

         Instalações Lisboa 52.692,12 52.692,12 52.692,12 

         Espaço para arquivo 5.000,00 4.617,36 5.000,00 

         Viaturas 9.000,00 7.015,93 7.500,00 

   Comunicação       

         Telefones 5.000,00 3.190,94 4.000,00 

         Internet 1.500,00 430,80 750,00 

         Selos e despesas postais 22.000,00 28.978,70 20.000,00 

   Seguros 500,00 236,45 400,00 

Contencioso e Notariado 
      

2.500,00 4.015,81 2.500,00 

   Despesas de Representação       

         Órgãos Sociais 100,00 0,00 100,00 

         Outros 400,00 0,00 400,00 

   Limpeza, Higiene e Conforto 6.500,00 5.771,16 6.500,00 

   Outros Serviços       

          Publicações 500,00 27,80 250,00 

         Consumo e Serviço de Informática 19.000,00 8.476,64 10.000,00 

         Consumo e Serviço de Fotocópias 6.750,00 5.989,15 6.750,00 

         Ajudas de Custo Magistrados 15.000,00 6.725,27 7.500,00 

         Condomínio 1.500,00 0,00 0,00 

         Diversos 3.000,00 0,00 2.000,00 

     A TRANSPORTAR 282.852,12 214.676,10 245.502,12 
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Orçamento Execução Orç. Orçamento  

2015 Previsão 2015 2016 

TRANSPORTE 282.852,12 214.676,10 245.502,12 

   Impostos       

         IVA 20.000,00 14.750,44 20.000,00 

         IRC 12.000,00 0,00 7.000,00 

         Imposto de Selo 50,00 0,00 50,00 

     Taxas 20,00 0,00 20,00 

         Sub-Total 32.070,00 14.750,44 27.070,00 

   Gastos com Pessoal       

     Remunerações do pessoal 335.000,00 320.158,82 325.000,00 

     Encargos do pessoal 68.347,56 55.035,42 66.307,00 

     Seguros Acidentes Trabalho 3.000,00 
0,00 

 
3.000,00 

     Gastos de acção social 2.000,00 1.572,90 2.000,00 

         Formação 1.250,00 701,66 1.250,00 

         Seguro de Saúde 10.000,00 10.480,44 10.000,00 

         SHS/Medicina do Trabalho 2.400,00 2.820,70 3.000,00 

         Sub-Total 421.997,56 390.769,94 410.557,00 

   Outros gastos e Perdas        

         Quotizações 1.950,00 1.950,00 1.950,00 

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

   Outros Gastos e Perdas não especificado 75,46 65,56 65,56 

  

   Total Gastos 738.943,10 622.212,04 685.144,68 

 
 
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 2015. 
 
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 Publicidade e 
Propaganda (cujo maior investimento foi realizado no ano precedente), Deslocações e Estadas, Consumo e 
Serviço Informático. 
 
Impostos 
 
O valor inscrito na rubrica IRC apresenta um valor inferior ao previsto para 2015, por força das retenções 
decorrentes das aplicações de depósitos a prazo.  
 
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). 
 
Relativamente à redução verificada na rubrica Encargos do Pessoal, a mesma está directamente 
relacionada com a extinção do Serviço de Provedoria, que implicou a integração de um dos dois postos de 
trabalho existentes no Serviço de Mediação e Arbitragem. 
 
No que concerne à rubrica Honorários a Árbitros, a mesma contempla um ligeiro acréscimo, atenta a 
necessidade de proceder a um ajuste nos honorários dos Árbitros que se mantém sem qualquer alteração 
desde o ano de 2010. 
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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. 
 
Apresentamos na tabela seguinte, a previsão para o exercício de 2016 de Rendimentos no montante de 
599.032,13 euros e de Gastos no montante de 685.144,68 euros. 

                         
                                                                                            

TOTAL RENDIMENTOS (SMA e SP) 
 

599.032,13 

TOTAL GASTOS (SMA + SP) 
 

685.144,68 

 
 
O diferencial entre Gastos e Rendimentos para o ano de 2016 corresponde a 86.112,55 euros que se 
justifica pela transição, consubstanciada no facto de o Cimpas deixar de disponibilizar o Serviço de 
Provedoria do Cliente de Seguros. 
 
Analisada a execução orçamental, verifica-se previsível um resultado positivo da conta de exploração, pelo 
que o valor extraordinário correspondente ao diferencial referido deverá ser coberto por: 

 
a) Resultados transitados do ano de 2015, até ao limite do seu valor; 
b) Não sendo os mesmos suficientes, através da afectação de parte do fundo associativo.  

 
 
Aprovado em reunião do Conselho Directivo, realizada em 1 de Dezembro de 2015. 

 


