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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
 

EXERCÍCIO DE 2009 
 

 
Vem o Conselho Executivo desta Câmara submeter à vossa apreciação o Relatório 
de Actividades e Contas nos termos do estatutariamente estabelecido, referente ao 
exercício do ano 2009.  
 
 
1. Introdução 
 
A Câmara Nacional de Peritos Reguladores / CNPR oficialmente fundada em 16 de 
Maio de 1996, é o organismo representativo dos peritos portugueses englobando 
cerca de quatro centenas e meia de filiados, acreditados em nome individual e 
colectivo. 
O papel desempenhado pela CNPR a vários níveis, incluindo a formação tornou 
possível a que Portugal esteja hoje na linha da frente da Peritagem Internacional, 
sendo membro de pleno direito da  FUEDÍ - The European Federation of Loss 
Adjusting Experts, da FIEA – International, da Federation of Automobile Experts e 
da IAIFA - International Association of Insurance Fraud Agencies. 
 
A evolução registada em pouco mais de 1 década, têm sido destacada em várias 
publicações internacionais da especialidade sendo considerado inclusivamente um 
“case-study”, uma vez que foi possível construir um organismo com bases sólidas a 
diversos níveis, sendo  Portugal actualmente um dos poucos países que detêm hoje 
uma associação de classe na área da peritagem profissional. 
 
Deste modo o trabalho desenvolvido pelo Conselho Executivo contou sempre com o 
apoio estrito do Conselho Directivo, sendo reforçado a diversos níveis o actual papel 
institucional assumido por esta Câmara. 
 
2. Actividades Desenvolvidas 
 
2.1. Nível Nacional 
 
2.1.1. Instituto de Seguros de Portugal (ISP) 
 
Foram observados os contactos tidos como normais entre a CNPR e o Conselho 
Directivo do Instituto de Seguros de Portugal, prosseguindo-se assim o reforço 
institucional entre estas entidades, bem como a troca de correspondência e 
documentação diversa entre estas entidades, procedendo a CNPR à divulgação de 
diversas normas e regulamentos emanados pelo ISP junto do universo dos seus 
associados.  
Na sequência da publicação da norma regulamentar 10/2009 de 25 de Junho de 
2009 – Conduta de Mercado, emitida pelo Instituto de Seguros de Portugal foram 
fixados princípios gerais a observar pelas empresas de seguros, no que refere a 
acções a diversos níveis, tais como: 
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- Política de tratamento; 
- Função autónoma de gestão de reclamações; 
- Provedor do cliente; 
- Política anti-fraude 
 
 
A CNPR através da sua Comissão de Formação Profissional, endereçou durante o 
prazo de consulta pública, diversos considerandos nomeadamente no que refere às 
alíneas c) e f) do artigo 5º, concorrentes à legislação, no sentido da 
regulamentação da “Peritagem de Seguros” em Portugal. 
 
Também por solicitação do Instituto de Seguros de Portugal, em ofício de 17/07/09, 
foi elaborado, concluído e enviado a esta Entidade Reguladora um estudo de direito 
comparado, o qual teve o apoio das congéneres Europeias da CNPR, retratando a 
situação vigente em diversos países, com particular relevância para aqueles que 
mais se aproximam do mercado Segurador nacional. Este documento foi também 
oportunamente disponibilizado aos filiados da CNPR. 
 
 
2.1.2. Associação Portuguesa de Seguradores (APS) 
 
Em 14 de Janeiro os representantes da Câmara Nacional de Peritos Reguladores 
reuniram nesta data com o Presidente do Conselho de Direcção da ASP, Dr. Pedro 
Seixas Vale, tendo sido abordadas diversas matérias relacionadas com a 
implementação de mecanismos de interacção e cooperação institucional, 
nomeadamente no que diz respeito ao funcionamento do sector nacional de 
peritagem devidamente enquadrado pela actividade seguradora, formação, 
acreditação, intervenção em situação de catástrofe, combate à fraude, entre 
outras. Ficou definido o regresso a estas temáticas no decurso de 2010. 
 
A CNPR esteve representada pelos seguintes: Ilídio Barreira/Comissão de Formação 
Profissional, Jorge Salgado/Conselho Executivo e responsável pelo GIC/CNPR 
(Grupo de Intervenção em Catástrofe) e Rui de Almeida/Conselho Executivo.  
 
 
2.1.3.  Associação Portuguesa de Produtores Profissionais de 
Seguros (APROSE) 
 
As relações entre a CNPR e a APROSE caracterizaram-se em 2009 pela excelência, 
prosseguindo estas na senda da evolução já havida em anos anteriores  
continuando a registar um profundo estreitamento mercê das boas relações entre 
estes organismos. 
Os eventos organizados em 2009 pela CNPR continuaram a registar ampla 
participação por parte dos membros da APROSE. De registar que esta entidade 
divulga periodicamente os eventos da responsabilidade da CNPR através do 
Suplemento publicado mensalmente no Semanário Vida Económica, bem como 
através de afixação no seu “website”. 
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2.1.4.  Associação Portuguesa de Gestão de Riscos e Seguros 
(APOGERIS) 
 
A CNPR e a APOGERIS prosseguiram durante o ano de 2009 as boas relações 
existentes participando os elementos desta entidade nos eventos organizados pela 
CNPR. 
 
 
2.1.5. Assembleias Gerais de 09 de Maio de 2009 - Hotel Tivoli    

  Lisboa.  
 
A 9 de Maio, realizou-se no Hotel Tivoli Lisboa, a Assembleia Geral Anual Ordinária 
da CNPR à qual se seguiu a efectivação de uma Assembleia Geral Extraordinária. 
 
Mercê da ordem de trabalhos constante da convocatória, foi efectuada durante a 
Assembleia Geral Ordinária a apreciação e votação do Relatório e Contas do ano 
civil de 2008, seguida da apreciação e votação Orçamento e Plano para o ano 
financeiro seguinte, os quais mereceram a aprovação por parte dos filiados 
presentes. 
Foi ainda apresentado durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada 
imediatamente a seguir, o Regulamento Interno o qual nos termos do artigo 23º 
alínea b), é da competência do Conselho Executivo. 
 
 
2.1.6. Regulamento Interno 
 
Ao longo dos últimos anos foram adoptadas e implementadas diversas medidas, 
as quais foram vertidas num regimento interno, tendo por objectivo a formalização 
de múltiplos actos e regras de natureza processual e administrativa, concorrentes 
ao cumprimento dos Estatutos e do Código Deontológico actualmente em vigor. 
Deste modo e na sequência da exposição apresentada pelo Sr. Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, foi consensual a facultação deste documento aos demais 
associados da CNPR, pelo que para os devidos efeitos esteve oportunamente em 
aberto para consulta e apreciação, tendo os comentários recepcionados, contribuído 
para a valorização e enriquecimento pragmática deste documento. 
 
 
2.1.7. Almoço Anual Institucional da CNPR - 09 de Maio de 2009 
 
O Almoço Anual Institucional destinado aos filiados e convidados da CNPR foi 
realizado no Hotel Tivoli Lisboa. 
 
2.1.8 Exames de Admissão à CNPR -  Época de 2009 
 
A 7 de Março nas instalações da sede social da CNPR teve lugar a  1ª fase dos 
testes de aptidão/Época de 2009, para candidatos a membros da Câmara Nacional 
de Peritos Reguladores/Colégio Patrimonial. A 2ª fase teve lugar Lisboa na Casa do 
Comércio da - Rua Castilho 14, a 28 de Março de 2008. 
 
De referir os Testes de Aptidão têm por objectivo a admissão e consequente 
atribuição de Acreditação aos futuros membros, sendo actualmente a CNPR a única 
entidade a nível nacional a emitir acreditação na área da peritagem profissional, 
possibilitando também esta última, eventual acreditação a nível internacional por 
parte da Federação Europeia do Sector /FUEDÍ – European Federation of Loss 
Adjusting Experts. 
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2.1.9.   - Colégio Automóvel da CNPR/Acções de Formação 
 
Dado o número constante de presenças nestas Acções bem como o interesse 
demonstrado nas mesmas por parte dos profissionais do sector, entendeu a  
Comissão de Formação  Profissional da CNPR com o apoio do Conselho Directivo, 
proceder ao seu incremento em 2009, bem como a uma maior distribuição no 
território nacional destas.  
 
2.1.9.1.  – Porto - Sede da CNPR - 24 de Janeiro de 2009 
 
O Colégio Automóvel da Câmara Nacional de Peritos Reguladores, realizou a 
24/01/09 uma Acção no Centro de Formação em conjunto com o IFR - Instituto de 
Investigação e Formação Rodoviária, acção de formação que reuniu mais de 100 
profissionais dos diversos quadrantes da indústria seguradora, tendo sido 
apresentados e debatidos diversos aspectos associados à temática da investigação 
e reconstituição de acidentes de tráfego. 
  
TEMAS: 
- Investigação de Acidentes de Tráfego Automóvel 
- Reconstrução de Acidentes de Tráfego Automóvel 
- Reconstrução de Acidentes com Motociclos 
- Reconstrução de Acidentes com Peões 
 
2.1.9.2. Leiria - Instituto Politécnico de Leiria – 28 de Fevereiro de  
              2009 

 
Em 28.02.09, na cidade de Leiria,  foi realizada uma acção de formação, a qual 
abordou a conjuntura actual da profissão, bem como a abordagem a diversos 
instrumentos  técnicos actualmente à disposição dos peritos tal como  a  Simulação 
de Distâncias de Travagem e a reparação de jantes. Cerca de 80 pessoas 
atenderam em Leiria a este evento da CNPR. 
 
TEMAS: 
- Técnicas de Averiguação 
- Código da Estrada / Definição e apuramento de responsabilidades 
- A problemática da fraude. Casos Práticos. 
 
2.1.9.3. – Lisboa - Casa do Comércio - 14 de Março de 2009 
 
Em colaboração com o  Instituto de Investigação e Formação Rodoviária, abordou 
desta vez em Lisboa a temática da Investigação de Acidentes de Tráfego Automóvel 
e Reconstrução de Acidentes, desta vez na cidade de Lisboa, no dia 14 de Março de 
2009.  
 
 
TEMAS: 
- Investigação de Acidentes de Tráfego Automóvel 
- Reconstrução de Acidentes de Tráfego Automóvel 
- Reconstrução de Acidentes com Motociclos 
- Reconstrução de Acidentes com Peões 
 
 
 
 
2.1.9.4. Évora – Autarquia de Sé e S. Pedro - 03 de Outubro de 2009 
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A primeira realização da Comissão de Formação Profissional da CNPR na cidade de 
Évora, ficou assinalada pela forte adesão de participantes que encheram por 
completo o auditório cedido pela Junta de Sé e S. Pedro/Évora. 
 
Esta Acção de Formação/Colégio Automóvel, foi apoiada com entusiasmo e 
dedicação pelos colegas locais, possibilitando o encontro de profissionais de 
diversos quadrantes do sector segurador e automóvel da região Sul do país. 
Os temas abordados foram os seguintes: 
 
TEMAS: 
- Utilização de Ferramentas de Orçamentação. 
- Aplicação de Peças de Qualidade Similar. 
- Técnicas de Pintura e respectivas. 
- Tabelas Práticas. 
   
2.1.9.5  Coimbra - Acção de Formação Colégio Automóvel – 21 de 
               Novembro de 2009 
 
Em Coimbra foi realizada em 21 de Novembro mais uma Acção de Formação a qual 
abordou a Averiguação e Investigação de Acidentes Rodoviários, contando com o 
apoio do Instituto de Investigação e Formação Rodoviária/IFR. Reunu cerca de 60 
profissionais de diversas áreas da indústria seguradora. 
 
TEMAS: 
 - A importância da Formação do Técnico em Acidentes Rodoviários. 
 - Técnicas de Averiguação e Investigação de Acidentes Rodoviários. 
 
2.1.10.   - Colégio Patrimonial - Seminários 
 
2.1.10.1 -  Porto -  Centro de Congressos da Alfândega -Seminário  
                   Ressarcimento de Danos em Mercadorias Transportadas  
                   - 17 de Abril de 2009 
 
A Câmara Nacional de Peritos Reguladores com a colaboração da APAT – Associação 
dos Transitários de Portugal, realizou neste prestigiado Centro de Congressos, um 
Seminário que teve por tema "O Ressarcimento de Danos em Mercadorias 
Transportadas". O evento teve a participação de diversos elementos dos vários 
quadrantes da indústria seguradora, os quais apresentaram e debateram diversas 
matérias relacionadas com a temática em análise.120 pessoas estiveram presentes 
neste Seminário. 
 
TEMAS: 
- Transporte Terrestre 
Riscos, Coberturas, Responsabilidade do Operador. Recobro. 
- Transporte Marítimo. 
Transporte Combinado, Imputação de Responsabilidades e Recobro. 
- Transporte Aéreo. 
Regras de Indemnização por Danos às Cargas Transportadas à Luz da Legislação 
Vigente. 
 
 
 
 
 
2.1.10.2 – Lisboa - Hotel Tivoli Oriente 23 de Outubro de 2009 -  
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                  Seminário "Riscos Comerciais e Industriais - Âmbito e  
                  Aplicações Práticas  
 
Este evento teve uma forte adesão, reunindo cerca de 100 elementos dos vários 
quadrantes da indústria seguradora, os quais apresentaram e debateram diversas 
matérias relacionadas com os riscos de natureza comercial e industrial.   
 
TEMAS:    
- A apólice de multirisco comercial 
- A apólice de multirisco industrial 
- A apólice de responsabilidade civil 
- A apólice de rc produtos 
- Coberturas específicas face à natureza diversa dos riscos do negócio 
- Depreciação técnica a aplicar aos equipamentos 
- O infra-seguro 
- A franquia 
 
 
2.1.11. Resumo dos Eventos de 2009 
 
Com a realização da Acção de Formação da responsabilidade do Colégio Automóvel 
da CNPR em Coimbra em 21 de Novembro de 2009, encerrou-se o ciclo de eventos 
calendarizados e integralmente cumpridos pelo Conselho Executivo desta Câmara 
em colaboração estreita com a Comissão de Formação Profissional. Todas as Acções 
organizadas pela CNPR durante o ano de 2009 registaram excelentes níveis de 
participação com as salas praticamente na sua lotação máxima nos eventos 
ocorridos em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria e Évora.  
Daqui advém visibilidade e afirmação institucional à CNPR, a qual desempenha 
actualmente dentro do panorama da Indústria Seguradora nacional um papel único 
na área da formação, tal como o comprova a presença assídua de elementos de 
outros quadrantes da actividade seguradora tal como a Mediação e as próprias 
Seguradoras. 
 
 
O facto de estar a ser realizado na área da formação, em média um evento por 
mês, foi do agrado dos nossos filiados os quais têm manifestaram em diversas 
oportunidades satisfação pelo  figurino desenvolvido. 
 
 
2.1.11.1 - 1 de Abril de 2009 – Alargamento do Horário de  
                 Atendimento por parte do Secretariado 
 
Tendo por objectivo um melhor atendimento e apoio aos filiados, o horário do 
Secretariado que funcionava exclusivamente de Segunda a Sexta-feira da parte 
da tarde (13H00 às 17H00) foi alargado, passando a partir do mês de Abril a 
observar o horário diário seguinte: 
 
Segunda a Sexta-feira: das 11H00 – 12H30 e das 13H00 – 17H30 
 
Relativamente ao atendimento por parte do Conselho Directivo na sede social, o 
mesmo não sofreu alteração continuando a ser efectuado todas as Segundas e 
Quintas - feiras das 21H30 às 24H00. 
 
 
2.1.11.2 - 25 de Junho de 2009  -  Norma Regulamentar 10/2009 -  
                 Conduta de Mercado 
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Através desta iniciativa regulatória, por parte do Instituto de Seguros de Portugal 
foram fixados diversos princípios  a observar pelas empresas de seguros, no que 
refere a acções a diversos níveis, tais como: 
  
- Política de tratamento; 
- Função autónoma de gestão de reclamações; 
- Provedor do cliente; 
- Política anti-fraude 
 
A CNPR através da sua Comissão de Formação Profissional, endereçou durante o 
prazo de consulta pública, diversos considerandos nomeadamente no que refere às 
alíneas c) e f) do artigo 5º. Estes são concorrentes com a necessidade de 
legislação, no sentido da regulamentação da “Peritagem de Seguros”, a qual se 
encontra actualmente em estudo pela entidade reguladora/Instituto de Seguros de 
Portugal. 
 
2.1.11.3 -  9 de Outubro de 2009 – Instituto de Seguros de Portugal  
                 - Regulação da Profissão - Estudo de Direito Comparado a  
                   Nível Europeu 
 
Na sequência da solicitação do Instituto de Seguros de Portugal, em ofício de 
17/07/09, transmitiu esta entidade reguladora os contactos havidos com a 
Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças manifestando formalmente  a intenção 
de aprofundar o estudo de diversas soluções de direito comparado tendo por 
objectivo apresentar uma proposta fundamentada de regulação da actividade em 
Portugal, a qual no limite poderia vir a  passar pela definição legal de condições de 
acesso e exercício.  
Nesta conformidade foi solicitado à CNPR um estudo de direito comparado, o qual 
foi concluído e enviado a esta Entidade Reguladora nesta data, tendo este o apoio 
das congéneres Europeias da CNPR, retratando a situação vigente em diversos 
países, com particular relevância para aqueles que mais se aproximam do mercado 
Segurador nacional. 
Oportunamente foi comunicado à classe encontrar-se este documento disponível 
podendo ser facultado aos filiados em formato digital, mediante solicitação ao 
Secretariado da CNPR. 
 
2.1.11.4 - Programa Leonardo Da Vinci 
 
A integração internacional da CNPR foi decisiva para o êxito da candidatura 
portuguesa apresentada pela Câmara Nacional de Peritos Reguladores, a qual 
mereceu aprovação por parte do programa Europeu “Leonardo da Vinci” na 
vertente vocacionada para a formação na área técnica da peritagem de seguros.   

CNPR mercê do seu envolvimento e internacionalização, encontra-se inserida neste 
programa, conjuntamente com as Associações Nacionais do sector da Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Holanda, Polónia e Reino Unido. Este programa Europeu é 
apoiado pela União Europeia e abrangeu a elaboração e desenvolvimento do 
primeiro plano de formação internacional na área da Peritagem sendo estruturado 
conjuntamente pelos países atrás referidos. O Português é uma das línguas oficiais 
do programa.  

Esta formação possui uma vertente de “e-learning”, vocacionada sobretudo para 
países com lacunas na área da formação, daqui resultando benefícios óbvios para 
os países de língua oficial portuguesa dado poderem também estes, ter acesso aos 
módulos de formação via Internet. 
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2.1.11.5 -  Lisboa - Hotel Tivoli Oriente - 23 de Outubro de 2009  
                 Apresentação Oficial em Portugal do Programa Leonardo  
                 Da Vinci 
 
Em 23 de Outubro reuniram em Lisboa os representantes das Associações 
Europeias de Peritos que tiveram as suas candidaturas aprovadas pela Comissão 
Europeia, ao abrigo do Programa Leonardo da Vinci. 
 
Aproveitando a presença dos responsáveis do Programa Leonardo da Vinci, bem 
como do Presidente da FUEDÍ - The European Federation of Loss Adjusting Experts, 
o dinamarquês Christian Hansen, foi efectuada no inicio do Seminário Riscos 
Comerciais e Industriais a apresentação oficial em Portugal do primeiro projecto 
internacional vocacionado para a divulgação/formação na área da Técnica de 
Peritagem, do qual a CNPR em representação de Portugal faz parte, conjuntamente 
com a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Holanda, Inglaterra e Polónia. O evento 
mereceu a atenção da imprensa, a qual publicou notícias e fotos, tendo sido 
efectuada entrevista ao Mr. Graham Cave da CILA/Chartered Institut of Loss 
Adjusters/UK. 
 
2.1.12. Conselho Directivo 
 
O Conselho Directivo reuniu periodicamente em 2009, apoiando inequivocamente 
com pareceres, directrizes, e linhas de conduta o Conselho Executivo desta 
Câmara.  
 
De referir que o Conselho Directivo é composto pelos membros do Conselho 
Executivo, pelos Presidentes da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho 
Deontológico e pelos Presidentes das Comissões que nos termos da alínea l) do artº 
23 estejam empossadas pelo Conselho Executivo. 
 
2.1.13. Comunicação Social 
 
Tal como anteriormente exposto a CNPR continuou a ser alvo de várias notícias e 
entrevistas na imprensa durante o ano de 2009, sendo política do Conselho 
Executivo enviar periodicamente “Press Releases” a diversos órgãos da 
comunicação social, reportando a evolução vivida por esta Câmara, os quais têm 
recolhido aceitação por parte destes, traduzida pela publicação periódica de notícias 
associadas à CNPR. 
 
2.1.14. Seguro de RC Profissional  
 
Após várias reuniões havidas durante o ano de 2009 com o corretor representante 
da Seguradora HCC em Portugal, foi possível apresentar e debater reflexões 
directamente relacionadas com o âmbito e coberturas da apólice de 
responsabilidade civil profissional, tendo esta análise inclusivamente o apoio do 
colega jurista Vítor Coelho membro do Conselho Deontológico desta Câmara.  
Já no final no ano, concretamente em 09/12/2009 foi efectuada  reunião com o 
Director Comercial para a Península Ibérica da HCC Europe, a que atendeu também 
o corretor em Portugal, tendo sido avançados valores e condições, as quais foram 
já colocados à apreciação dos representantes do Conselho Geral, incluindo os 
representantes legais das filiadas em nome colectivo da CNPR. 
 
 
 
 
2.1.15- Reunião Anual do Conselho Geral – 11 de Dezembro de 2009 
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Nos termos do estatutariamente determinado (artigo 26, alínea b), reuniu a 11 de 
Dezembro de 2009, o Conselho Geral desta Câmara (composto pelos 
representantes das pessoas colectivas filiadas na CNPR e pelo Conselho Directivo).  

Tendo por objectivo uma participação alargada, entendeu-se ser de realizar duas 
reuniões simultâneas em pontos distintos do país, pelo que a Sede da CNPR , à 
Avenida da Boavista, 4100-130 Porto e a Casa do Comércio, Rua Castilho 14, 1269-
076 Lisboa, foram os locais escolhidos. 

A temática abordada por este órgão social da CNPR em ambas as reuniões foi a 
seguinte: 

 
• ANÁLISE  AO SECTOR DAS EMPRESAS DE PERITAGEM, VERSUS 

MERCADO SEGURADOR EM PORTUGAL ( à luz da Norma 
Regulamentar nº 10/2009-R  de 25/06/2009) 

 
• SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL 

 
• ARTICULAÇÃO DO GRUPO DE INTERVENÇÃO EM CATÁSTROFE DA 

CNPR-GIC/CNPR  (Decreto-Lei 112/08 DE 1 DE JULHO DE 2008) 
 

• COMISSÃO DINAMIZADORA DO CONSELHO GERAL DA CNPR 
 
• OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 

 
 
ESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL DO CONSELHO GERAL 
 
Encontra-se em funcionamento uma Comissão Dinamizadora dentro do Conselho 
Geral a qual labora, coordena e apresenta linhas de actuação concretas a 
desenvolver pelas estruturas desta Câmara, nomeadamente na política concernente 
à postura das Pessoas Colectivas filiadas. sendo constituída pelos seguintes 
elementos: 
 
    - Carlos Vasconcelos; 
    - José Medina; 
    - Ilídio Barreira; 
    - Luís Marques; 
    - Manuel de Almeida; 
    - Marcelino Barreira; 
    - Ricardo Duarte; 
    - Vítor Coelho. 
 
    Esta Comissão está incumbida das finalidades seguintes: 
 
• Identificação dos problemas de maior relevo no Sector/Empresas e eventuais 

medidas a tomar; 
 
• Metodologia e Procedimentos a adoptar numa situação de Calamidade 

devidamente coordenada com o GIC/CNPR e o FUEDI Disaster Committee; 
 
• Estudo da estrutura futura do Conselho Geral, nomeadamente em termos de 

Presidência e demais comissões que se afigurem necessárias ao funcionamento 
deste Conselho; 

 
• Dada a experiência acumulada em diversas áreas e quadrantes da técnica da 

peritagem pelos elementos esta Comissão, decorreu a formação a partir desta  
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de um Conselho Técnico o qual tem sido consultado, nomeadamente no sentido 
de emissão de comentários e pareceres. 

 
2.2. Nível Externo 
 
2.2.1.  FUEDÍ – The European Federation of Loss Adjusting Experts 
 
Também nesta parte foi desenvolvido pela CNPR intenso trabalho nas áreas  que nos 
estão confiadas na sequência da nossa qualidade de membro do Comité de 
Desenvolvimento e Imagem desta Federação Europeia. 
 
A CNPR esteve presente nas reuniões de trabalho dos vários comités, bem como na 
na Reunião Plenária e Assembleia Geral, esta última realizada em Londres, sendo 
representada pelo Presidente do Conselho Executivo. Na Assembleia Geral foi 
empossado Presidente do Steering Committee, o Mr. Christian Leif 
Hansen/Dinamarca. A CNPR é membro deste organismo internacional desde Maio de 
1995. 
 
2.2.2.  FUEDÍ Disaster Committee 
 
O FUEDÍ Disaster Committee, com sede em Roterdão é presidido pelo Mr. Marco 
Cincotti da Itália continua a desenvolver e a reunir especialistas em diversas áreas 
tendo por finalidade o apoio numa situação de Catástrofe tal como a ocorrida na 
Região oeste do país no final de 2009, tendo o Mr. Cincotti enviado formalmente às 
autoridades portuguesas uma missiva a destacar e solicitar a intervenção de peritos 
especializados nacionais na avaliação dos danos ocorridos. 
 
 
2.2.3. FUEDÍ - Quadros Directivos em 31.12.09: 
 
Presidente 
- Christian Leif Hansen (DALAX - Denmark) 

 
1º Vice-Presidente 
- Kieran Rigby (CILA - UK) 

2º Vice-Presidente 
- Yves Legoux 

Secretário Geral 
- Mark Vos - (NIVRE – The Netherlands) 

Auditor 
- Peter Korthals (NIVRE – The Netherlands) 

Marketing/Director de Comunicação 
- Graham Cave (CILA – UK & Ireland) 

Director de Educação 
- Tony Clack (CILA – UK & Ireland) 

Director Executivo 
- Peter Hamerslag (NIVRE – The Netherlands) 
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Marketing/Comité de Comunicação 
- Graham Cave (Chairman) (CILA – UK & Ireland) 
- Rui de Almeida (CNPR – Portugal) 
- Marco Cincotti (AIPAI – Italy) 
- Hans Gsellmann (AFILA – Austria) 

Comité de Educação 
- Tony Clack (Chairman) (CILA – UK & Ireland) 
- Yves Legoux (CEA – France) 
- Mauro Tamagnone (AIPAI – Italy) 
- Mark Vos (NIVRE – The Netherlands) 

Comité de Catástrofe 
- Marco Cincotti (Chairman) (AIPAI – Italy) 
- Tony Clack (CILA – UK & Ireland) 
- Michel Stagnara/Yves Villet (CEA – France) 
 Mark Vos (NIVRE – The Netherlands) 

2.2.4.  FIEA – International Federation of Automobile Experts 
 
A CNPR é membro de plenos direitos desta Federação Internacional desde Junho de 
2006 Em 6 de Junho de 2008 a CNPR participou em Genebra na Assembleia Geral 
da FIEA – International Federation of Automobile Experts, estando representado o 
Colégio Automóvel pelo colega  Ernestino Manuel Soares Maravalhas, Director deste 
Colégio. 
 
Tal como já acontecia a nível internacional para os membros constituintes do 
Colégio Patrimonial desta Câmara, na sequência da assinatura na Assembleia Geral 
da FIEA, foi estabelecido o reconhecimento aos princípios directores da profissão na 
área da peritagem automóvel. Na sequência deste acto, os colegas do Colégio 
Automóvel da CNPR, irão futuramente dispor de acreditação internacional emitida 
pela FIEA – The International Federation of Automobile Experts. A CNPR por via do 
seu Colégio Automóvel é membro de plenos direitos deste organismo internacional 
desde Junho de 2006. 
 
Quadros Directivos em 31.12.2009: 
 

Presidente           

- Jean Claude Gillet - França      

      

      

       

Secretário Geral       

- Phillipe Vilain - Bélgica      
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Tesoureiro           

- Eddy Speer - Bélgica      

       

        

Primeiro Vice-Presidente       

- Manuel Rabassa-Montesinos - Espanha      

        

        

Delegado Geral       

- Pierre Steward - França      

       

       

2.2.5. IAIFA/International Association of Insurance Fraud Agencies  
          Inc 
 
A IAIFA é uma entidade com sede nos Estados Unidos da América reunindo 
diversos organismos a nível internacional na área seguradora e bancária, tendo por 
objectivos o combate à fraude, sendo inclusivamente o Instituto de Seguros de 
Portugal/ISP membro efectivo deste organismo.  
 
De referir que também a nível nacional, o problema da fraude têm assumido uma 
importância crescente na área seguradora, traduzido pela criação por parte da 
Associação Portuguesa de Seguradores de uma “Comissão Técnica de Fraude”. 
 
A CNPR, conjuntamente com o  Instituto de Seguros de Portugal, é uma das duas 
entidades portuguesas a ter assento naquele organismo.  
 
 
Quadros Directivos em 31.12.2009: 
 
Presidente 
 
- H.E. Dr. Bassel Hindawi - Jordânia 

 
Vice-Presidentes  
 
- Robert F. Craig - Estados Unidos 
- Carlos Belgrave - Barbados 
- Rodrigo Fernandes Lucena - Portugal 
- Felix Pontes - China 
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Director Executivo/Tesoureiro  

 
- Maximiliane Moody - Estados Unidos 
 
 
Cônsul 
 
- Robert F. Craig - Estados Unidos 
 

 

2.2.6. Filiações Internacionais 
 
A CNPR assim na plenitude dos seus direitos a três organismos internacionais de 
relevo, à FUEDI (The European Federation of Loss Adjusting Experts), à 
FIEA(Federation Internacionale des Experts en Automobile) e à IAIFA(International 
Association of Insurance Fraud Agencies Inc.), não detendo a 31 de Dezembro de 
2009 nenhum valor em débito a estas entidades.  
 
Os websites são os seguintes: www.fuedi.eu, www.fiea.org e www.iaifa.org.  
 
3. Análise às Contas 
 
3.1. Introdução 
 
3.2. Notas ao Balanço Patrimonial 
 
À apreciação dos membros da CNPR são de seguida sujeitas as peças contabilísticas 
e financeiras referentes ao Balanço Patrimonial e à Demonstração de Resultados 
estando os mesmos, devidamente organizados de acordo às directrizes 
preconizadas pelo Plano Oficial de Contabilidade. 
 
Durante o  exercício de 2009 persistiram os efeitos negativos advindos das 
dificuldades económicas decorrentes da crise económica na gestão quotidiana da 
Câmara, contudo o Conselho Executivo procurou centrar as vertentes consideradas 
primordiais, tais como a eficiente gestão quotidiana das disponibilidades, visando o 
cumprimento integral das responsabilidades assumidas e o incremento de diversas 
acções no sentido de uma maior eficácia na cobrança da quotização. 
 
3.2.2.  Balanço 
 
3.2.2.1.Depósitos Bancários e Caixa 
 
Em 31.DEZ.2009, o saldo da conta à ordem titulado pela CNPR no Banco BPI, 
registou um valor positivo de € 4.652,54, registando-se um acréscimo de € 784,85 
relativamente a 31 DEZ 2008, cujo valor foi de € 3.867,69. 
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3.2.2.2. Imobilizações Incorpóreas 
 
Estas contas encontram-se totalmente amortizadas, referindo a despesas 
efectuadas com propriedade industrial e outros direitos. 
 
3.2.2.3. Imobilizações Corpóreas 
 
O imobilizado corpóreo, num total bruto de € 3.869,67, diz respeito na sua maioria 
a equipamento informático, tendo sofrido variação relativamente ao período 
económico anterior, por via da renovação do equipamento informático e aquisição 
de um equipamento de projecção digital. 
 
3.2.2.4. Dívidas de Terceiros/Curto Prazo 
 
Referem a dívidas acumuladas em termos de quotização de filados, no valor de € 
44.477,70, as quais registaram um ligeiro aumento de € 127,85 relativamente ao 
ano anterior. 
 
3.2.2.5. Acréscimos e Diferimentos 
 
A exemplo de exercícios anteriores não se verificou movimento nesta conta. 
 
3.2.3.  Capital Próprio e Passivo 
 
3.2.3.1. Capital Próprio 
 
O capital próprio era a 31.12.2009 de € 50.061,98, registando-se um acréscimo de 
€ 2.465,98 relativamente ao ano de 2008. 
 
3.2.4.  Passivo 
 
3.2.4.1. Dívidas a Terceiros 
 
O único valor constante no passivo de 2009 é de € 217,68 dizendo respeito a IRS 
associado ao trabalho desempenhado pelos colaboradores da CNPR, não existindo 
outras dívidas a fornecedores, a curto, médio e longo prazo. 
 
3.3.  Notas à Demonstração de Resultados Líquidos 
 
3.3.2.  Despesas e Custos 
 
Para o exercício de 2009 foram observados os saldos adiante mencionados: 
 
 
DESCRIÇÃO        € 
Fornecimento e Serviços Externos  ____________________ 31.517,12 
Remunerações Colaboradores Permanentes (Secretariado/Tesouraria) 7.239,66 
Encargos Sociais  2.967,70 
Remunerações dos Órgãos Sociais ------- 
Amortizações do Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo  ____ 291,42 
Impostos   _______________ 116,43 
Outros Custos e Perdas Operacionais  _______________ 5.102,37 
Juros e Custos Similares______________________________ 626,06 
TOTAL 47.860,76 
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3.3.2.1. Fornecimento e Serviços Externos 
 
Esta rubrica observou um comportamento similar ao do ano anterior, tendo registado 
um valor um ligeiro acréscimo de € 801,49 relativamente ao ano de 2008. 
 
 
3.3.2.2. Custos com o Pessoal e Encargos Sociais 
 
O acréscimo verificado € 3.166,36 relativamente a 2008 está directamente 
associado à alteração do regime de atendimento do Secretariado na sede da CNPR, 
ocorrido a partir de Abril (inclusivé), o qual passou a funcionar diáriamente da parte 
da manhã e à tarde, contrariamente ao que acontecia no anterior em que o horário 
de atendimento era das 13H00 às 17H30. 
 
3.3.2.2. Impostos 
 
O valor registado em 2009 para esta rubrica foi de € 116,43. 
 
3.3.2.3. Outros Custos e Perdas Operacionais 
 
Refere a valores transferidos para as Federações e Associações Internacionais a que 
a CNPR pertence, a título de quotizações referentes ao ano de 2009, integralmente 
realizadas, não existindo qualquer valor em divida. 
 
3.3.3.  Proveitos e Ganhos 
 
3.3.3.1. Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 
 
O valor de € 47.808,65 advém de proveitos oriundos da quotização de membros. 
Em 2008 este valor foi de € 42.790,80. De referir que os valores de 2008 e 2009 
são já comparáveis  com os montantes registados em anos anteriores uma vez que 
no ano civil de 2007 houve alteração no método adoptado de contabilização dos 
proveitos, passando as receitas a reflectir o valor efectivamente recebido e não o 
valor esperado em termos de entradas, tal como vinha a ser feito desde o início da 
actividade da CNPR.   
 
3.3.4. Resultados Operacionais 
 
Os Resultados Operacionais registados em 2009 foram sensivelmente iguais aos de 
2008, verificando-se um montante de € 573,95 versus € 1.024,63 para o ano 
anterior. 
 
           
3.3.5.  Resultado Líquido do Exercício 
 
Não obstante o acréscimo das despesas e custos num total de € 5.468,53 
registados durante o ano de 2009 foi contrabalançado na íntegra pelos Proveitos 
atrás expostos de € 47.808,65 remetendo para o equilíbrio em termos de Despesas 
e Proveitos, daqui resultando um valor em termos de Resultado Liquido de € 16,25, 
sendo o valor registado em  2008 de € 558,65. 
 
De mencionar ainda que durante o ano de 2009 foram dispendidos montantes 
relacionados com a produção dos módulos de formação do programa Leonardo da 
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Vinci, tais como traduções especializadas , cujo retorno por parte da união europeia 
está previsto par o ano de 2010, num total de € 1.960,00. 
 
Contabilisticamente os resultados líquidos deste exercício serão aplicados na conta 
de Resultados Transitados. 
 
3.3.6. Resultados Transitados 
 
Os resultados transitados registaram um acréscimo positivo de € 465,98 passando 
de um valor de € 9.642,30 em 2009 versus um montante de  € 9.176,32 em 2008.  
 
4. Nota Final 
 
Ao proceder ao encerramento de mais um exercício traduzido pela apresentação do 
Relatório de Actividades e Contas de 2009, o Conselho Executivo apresenta 
publicamente o seu reconhecimento aos restantes membros dos órgãos sociais, 
particularmente ao Conselho Directivo e Conselho Fiscal, bem como aos 
colaboradores permanentes da CNPR (Secretariado, Tesouraria e Contabilidade) 
que nos acompanharam com toda a dedicação e empenho nas árduas tarefas 
enfrentadas ao longo do ano, bem como aos apoiantes institucionais desta Câmara 
e a todas as personalidades e Instituições Nacionais e Europeias que sempre nos 
dispensaram atenção e disponibilidade (ISP, APS, APROSE, APOGERIS, FUEDI, FIEA 
e IAIFA. 
 
Pela confiança depositada os nossos sinceros agradecimentos. 
 
Pelo Conselho Executivo: 
 
- António Manuel Fangueiro da Mata      (MmCNPR/ACR154) 
- Jorge Manuel Salgado Lopes da Silva   (MmCNPR/ACR57) 
- Manuel José Correia de Almeida          (MmCNPR/ACR159) 
- Manuel Ramalho dos Santos Machado  (MmCNPR/ACR166) 
- Rui Jorge Teixeira de Almeida             (MmCNPR/ACR185) 
 
 
Porto, 29 de Maio de 2010 
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