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Ata de Reunião  n.º 9 

Aos vinte e oito dias  do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis , pelas catorze horas e trinta minutos, 
reuniram-se em Assembleia Ordinária os membros dos órgãos sociais da Associação Nacional de Peritos 
Qualificados, pessoa coletivo número 509330614, com sede na Avenida D. João II, Lote 1.19.03-1, 16º Letra 
I, 1900-086 Lisboa. 

Presentes os seguintes membros;  

Presidente – Carlos Oliveira, PQ 00520, CO 
Presidente da mesa do conselho geral, Ernesto Peixeiro Ramos, PQ107, EPR (Via Skype) 
Vice-Presidente – Cristina Silva , PQ0762, CS 
Vice-Presidente – João Quaresma Pereira, PQ1088, JQP 
Luis Fernandes – PQ 01889 LF 
Vice-Presidente – Cristina Caxias, PQ 01744, CC 
Tesoureiro – Susana Carvalho Nunes, PQ 1586, SCN 
Vice-presidente da Mesa Assembleia - José Rodrigues Machado, PQ187, JRM (por dificuldades de 
gerir mais de duas conversas em Skype não foi possível adiciona-lo á conversa). 
 
 
Iniciou-se a Assembleia Ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um – Contribuir para o aumento do número de Peritos inscritos na ANPQ;  
Ponto dois - Promover a criação de Ferramentas úteis em plataforma eletrónica que motivem os 
peritos;  
Ponto três - Estabelecer Protocolos com os Interessados no sistema de certificação energética;  
Ponto quatro -  explorar a criação de necessidades;  
Ponto cinco - Analise da Metodologia para marcação de reuniões períodos e locais; 
 
 

Dando cumprimento à ordem de trabalhos; 

Ponto um – A marcação de reuniões fora da área de lisboa tem se mostrado infrutífera.  

NO entanto deverão fazer se novas tentativas de fazer reuniões locais, eventualmente com vídeo conferencia 
com dois ou três grupos a falar em Skype;  

Ponto dois– fica em aberto a possibilidade de deslocalizar as reuniões e em cada uma contactar os Peritos 
locais para a reunião. 

Ponto três – Criar delegações locais com pequenos grupos de trabalho e discussão que dinamizem as 
questões. 

Ponto quatro – Criação dum Fórum com base de dados e informação útil para os peritos. 

 

Todos os presentes acordaram que A ANPQ tem de fazer o seu caminho e ajudar os peritos em : 

Informação 

Ferramentas adequadas 

Formação adequada  

Etc. 

Evitar o descredito da Certificação energética  

http://www.anpq.pt/
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Contribuir para a valorização e qualidade que tem de ser criada pelos agentes da certificação que somos nós 
os Peritos 

 

 

 

Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão,  

Esta ata vai ser enviada depois de lida e confirmada pelos presentes vai ser distribuída a todos os membros 
dos órgãos sociais da Associação. 

O presidente 

Carlos Oliveira 
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