AÇÃO DE FORMAÇÃO
COLÉGIO AUTOMÓVEL
“A Valorização das Funções do Perito Avaliador e do
Perito Averiguador “
HOTEL MELIÁ BRAGA
Av. General Carrilho da Silva Pinto, nº 8 – 4715-380 Braga
DATA: 02 de Março de 2019, Sábado – 9H30/13H00
Dirigido a: Gestores de Sinistros, Profissionais de seguros, Peritos, Responsáveis de Oficinas e demais interessados na
temática.
A Colégio Automóvel da CNPR com o apoio da Comissão de Formação Profissional vai dedicar a sua próxima ação
formativa a um tema de particular interesse para a atividade seguradora em geral e para a atividade da peritagem em
particular, nomeadamente a valorização das funções exercidas por peritos intervenientes nas áreas da “Avaliação” e
“Averiguação”.
Para além dos temas anteriormente expostos, serão ainda analisados e debatidos alguns aspetos técnicos que pelas
suas especificidades suscitam frequentemente dúvidas e controvérsias, estando geralmente associados à problemática
das perdas totais na sua vertente técnica e económica, bem como os enquadramentos relativos à responsabilidade civil
obrigatória e seguro facultativo.
TEMAS:
1 – Valorização das funções dos peritos avaliadores e averiguadores
- Relativas à economia
- Na segurança rodoviária
- Na ecologia e ambiente
- Na defesa do consumidor
2 – Perdas Totais
- Técnicas
- Económicas
- Responsabilidade civil obrigatória
- Seguro facultativo
Docente/Formador: Alberto Kohler Osório, (Eng.º Automóvel) e Vice-Presidente Comissão de Formação Profissional da
CNPR, Consultor da CA Seguros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------3 – A utilização de peças de qualidade equivalente e peças reutilizadas para efeito da rendibilização da
reparação e respetiva minimização da ocorrência da perda total.
4 – A importância da capacidade negocial
Docente/Formador: Manuel da Silva Castro: Presidente do Colégio Automóvel e Membro do Conselho Diretivo da
Câmara Nacional de Peritos Reguladores.
A participação é aberta a todos os interessados, sujeita a inscrição até ao próximo dia 28/02/2019.
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