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O passado mês de Setembro foi rico em

actividades e eventos envolvendo a AICOPA,

entre os quais destacamos a apresentação do

tão esperado “Estudo do Sector da Construção

Civil nos Açores”, inserido nos Workshops

GLOCALNET, realizados no passado dia 19, em

Ponta Delgada. A assinatura do protocolo de

cooperação entre a AICOPA e a PT

Comunicações, a participação no Conselho do

Governo para os Assuntos Económicos, e a

presença no Fórum Atlântico, decorrido nos dias

22 e 23 no Funchal, inserido no Projecto

Glocalnetworks, foram outros eventos de

destaque.

No que respeita à continuidade do presente

Boletim Informativo, é nossa intenção, num

futuro próximo, alargar o número de páginas do

mesmo, pelo que aproveitamos para apelar uma

vez mais à participação das empresas e

comerciantes de materiais de construção, para

que divulguem os vossos produtos e/ ou serviços

no mesmo, de modo a que a informação contida

seja cada vez mais rica e útil, conduzindo ao

conhecimento e à concretização de negócios

entre os intervenientes do nosso sector.

De igual modo, e em prol do movimento

associativo e do seu aprimoramento, as Vossas

críticas e sugestões são bem vindas.

Obrigado.

Editorial
Notícias

Estudo do sector da Construção Civil apresentado

AAICOPA apresentou no passado dia 19 de Setembro, o tão aguardado Estudo do Sector

da Construção Civil e Obras Públicas na Região Autónoma dos Açores. Este estudo,

realizado pela empresa Norma Açores, S.A., comparticipado pela Secretaria Regional da

Habitação e Equipamentos e co-financiado pelo FEDER através do programa Interreg IIIB,

vem definir o cenário de actuação das empresas e sua projecção futura, pretendendo ser

um instrumento valioso para apoio de todos os agentes do sector da construção. Do seu

conteúdo, para além de um enquadramento sócio-económico da Região, constam a

análise do tecido empresarial regional, o mercado potencial e suas perspectivas de

crescimento, o investimento público e privado, entre outros. Este trabalho, que vem

colmatar uma lacuna existente no que respeita a directrizes e dados informativos sobre o

sector, procede ao levantamento exaustivo dos seus pontos fortes e fracos. Já as

oportunidades e ameaças elencadas apontam diferentes cenários evolutivos do sector e

definem um conjunto de objectivos

estratégicos que os seus intervenientes

deverão prosseguir, de forma a que este seja

mais competitivo e sustentado. Este Estudo,

parte integrante do Projecto Glocalnet (vide

notícia na última página desta edição), será

brevemente disponibilizado aos Associados

da AICOPA e posteriormente colocado na

Internet, permitindo a consulta por parte de

todos os interessados.
Foto: Jornal dos Açores

AICOPA assina protocolo de cooperação com a
PT Comunicações

A AICOPA e a PT Comunicações assinaram, no passado dia 7 de Setembro, no Hotel

Marina Atlântico, em Ponta Delgada, um protocolo de cooperação que visa a

disponibilização aos sócios da AICOPA de condições mais vantajosas na aquisição de

produtos e serviços da PT. Estes benefícios reflectem-se na utilização das redes de

telecomunicações, fixa, móvel e na transmissão de dados, preços preferenciais na

aquisição de equipamentos e prioridade no apoio pós-venda. O referido protocolo prevê

ainda a implementação de programas de formação e informação conjuntos, assumindo

deste modo a PT Comunicações o papel de parceiro estratégico preferencial daAICOPAna

área das comunicações electrónicas.

Av. Luís de Camões, 14

Ribeira Grande

Telef. 296 470 160 -

Av. D. João III - 2 H e J

Ponta Delgada

Telef. 296 382 909

evlima@mail.telepac.pt

VIPLÁS

GEOPLÁS

VIMADRENO

VIMACRACK

® - Redes em fibra de vidro para
revestimento de paredes

- Tecido geotextil 100% Poliester

- Produtos drenantes

- Fibras de vidro cortadas para
betões e betonilhas
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Até ao dia 10:

Até ao dia 20:

Até ao dia 20:

Até ao dia 20:

Até ao último dia útil:- Pagamento do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), a efectuar nos
balcões dos CTT, nas tesourarias de
finanças, no multibanco ou através do
homebanking das declarações
electrónicas, correspondente ao
imposto apurado na declaração
respeitante a Agosto, pelos sujeitos
p a s s i v o s a b r a n g i d o s p e l a
periodicidade mensal do regime
normal;

- Entrega das importâncias retidas
para efeitos de

;

- Entrega das importâncias retidas
para efeitos de

;

- Entrega do cuja
obrigação tributária se constitui no
mês anterior;

-

de entidades
residentes que exercem, a título
principal, actividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola e não
residentes com estabelecimento
estável, com exclusão dos sujeitos
passivos abrangidos pelo regime
simplificado de tributação;

Conforme informado na nossa circular
nº 86/2005, foi publicada a Portaria 68
de 2005, a qual vem actualizar o
cadastro industrial das empresas.
No que respeita aos

a
contar da data de entrada em vigor do
presente diploma,

Aficha de Cadastro Industrial deve ser
solicitada na Direcção Regional de
Comércio, Industria e Energia ou nas
Delegações de Ilha da Secretaria
Regional da Economia.

Para efeito de revalidação de alvará
para 2006, as empresas devem ter em
atenção o mencionado no

. Assim sendo devem manter:

.
No que respeita aos dois últimos
pontos, como prevê a Portaria nº
994/2004, de 5 de Agosto,

:
Imposto sobre o

R e n d i m e n t o d a s P e s s o a s
Singulares (IRS)

Imposto sobre o
R e n d i m e n t o d a s P e s s o a s
Colectivas (IRC)

Imposto do Selo,

2ª prestação do pagamento
especial por conta de Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC)

estabeleci-
mentos existentes, devem os seus
titulares proceder à respectiva
inscrição no prazo de três meses

devendo o
conteúdo da informação reportar-
se aos últimos três anos.

artigo 18º
do Decreto-Lei 12/2004, de 9 de
Janeiro
o quadro técnico, valor com os
custos com o pessoal, capital
próprio, volume de negócios e
l iquidez geral e autonomia
financeira

as
empresas que não preencherem os
valores mencionados na mesma
serão reclassificadas para a classe
1

Actualização do
Cadastro Industrial

Revalidação de
Alvarás para 2006

última declaração fiscal exigível e já

disponível seja a referente ao ano de 2004:

A partir do momento em que a última

declaração fiscal exigível e já disponível

seja a referente ao ano de 2005 e até à

fixação de novos indicadores:

a)

b)

Calendário
Fiscal - Outubro�

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE:
Associação dos Industriais de
Construção Civil e Obras Públicas dos Açores

SEDE:
Rua da Alfândega Velha, 9 - 2º
9500-017 Ponta Delgada

TELEFONE:
296 284 733

FAX:
296 284 772

E-mail:
aicopa@aicopa.pt

DIRECÇÃO:
Albano Moniz Furtado

COORDENAÇÃO:
João Sesinando

CONCEPÇÃO GRAFICA / PAGINAÇÃO:
José Ventura

IMPRESSÃO:
COINGRA Compª Industrial Gráfica dos

Açores, Lda.

PERIODICIDADE:
Mensal

TIRAGEM:
300 exemplares

DISTRIBUIÇÂO:
Gratuita

Classes

2 a 5 6 a 9

Liquidez geral (percentagem) 105 105

Autonomia financeira
(percentagem) 8 10

Classes

2 a 9

Liquidez geral (percentagem) 110

Autonomia financeira
(percentagem)
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� Livros de Obra e Livros de Registo de Obra

A AICOPA tem disponível para venda e
, respectivamente para utilização em obras particulares e em obras públicas.

Segundo a legislação em vigor, qualquer obra deve ter um livro onde são
registados os acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos
trabalhos. Na nossa circular n.º 22/2005, de 3 de Março, apresentámos um resumo
do conteúdo da legislação que obriga a utilização dos Livros. Os Livros de Obra
são vendidos ao preço de 5,50 para Sócios e 9,90 para não sócios, enquanto os
Livros de Registo de Obra custam 9,50 para sócios e 16,90 para não
associados.

Livros de Obra Livros de Registo de
Obra

€ €

€ €



� Rocha Tavares & Sousa, Lda.

O PISOBETÃO, é uma

mistura de betão pronto

que se solidifica como um

nolítico que assenta numa superfície, com

ou sem estrutura de propriedades e

coloração, impressão do modelo no qual é

aplicado um selante protector.

No espírito de inovação e qualidade que
a empresa Tachinha & Filhos SA sempre
possuiu há mais de 4 décadas, surge a
mais recente aposta no segmento dos
pré-fabricados para construção civil nos
Açores. A Telha Marítima caracteriza-se
pela sua qualidade e resistência mais do
que comprovadas, face às suas
homólogas que já
conquistaram há
anos os mercados
europeus. Assim,
esta aposta serve o
mercado açoriano
em duas vertentes: por um lado, colmata
a necessidade de fabrico de um produto
regional de alta qualidade e, por outro,
m a n t é m o e s t i l o q u e s e m p r e
caracterizou os telhados dosAçores.

Representante exclusivo para os Açores

PISOBETÃO

PISOS LISOS E MOLDADOS

*PÁTIOS * PASSEIOS *

ARRUAMENTOS *

ÁREAS COMERCIAIS *

PARQUES DE

ESTACIONAMENTO *

EXTERIORES DE VIVENDAS

CALÇADAS EM BETÃO

TELEF. / FAX - 296 929 112

Rocha Tavares & Sousa, Lda.
Alvará Nº 44399

info@rochatavares.com
www.rochatavares.com

Tachinha & Filhos S.A.

Est. Reg. da R. Grande, Km 9

Apt. 276 9501-904 Ponta Delgada

Tel. 296 490 205 Fax 296 491 878
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Rua dos Mercadores, 30
9500 - 092 Ponta Delgada
Tel. 296 283 150 • Fax 296 629 443

CONSTRUÇÃO CIVIL - OBRAS PÚBLICAS - CONSTRUÇÃO E

PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA - VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Dr. Filipe da Cunha Álvares Cabral, 15

9500-182 Ponta Delgada

São Miguel

Tel: 296 287 259

Fax: 296 287 279
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Anuncie no “Construção & Materiais”

Ao anunciar no “Construção & Materiais”, garante uma visibilidade dos seus produtos por

aqueles que são os seus principais clientes as empresas de Construção Civil e Obras

Públicas. Sendo este um excelente meio de divulgação da sua actividade a um

direccionado e tendo como objectivo promover os negócios entre as empresas do sector

da construção os construtores e os seus principais fornecedores, convidámo-lo a

promover neste espaço mensal os seus produtos e / ou serviços.

Para mais informações contacte os nossos serviços pelo telefone 296 284 733 ou

através do e-mail .

No passado dia 8 de Setembro, a AICOPA participou no Conselho do Governo sobre

Assuntos Económicos, no qual expôs ao Presidente do Governo da RegiãoAutónoma dos

Açores, Carlos César, as principais preocupações face à actual situação do sector da

construção civil nos Açores. Dos problemas apresentados pela AICOPA ao executivo

açoriano, destaca-se o combate à economia paralela, assim como uma melhor

articulação entre o Laboratório Regional de Engenharia Civil e as empresas de construção

civil, que possibilite o cumprimento das obrigações decorrentes das directivas

comunitárias, como por exemplo a marcação CE em produtos e materiais de construção.

Também a adaptação à realidade açoriana de alguns diplomas legais já existentes foi um

dos pontos focados pela AICOPA como forma de promover o fortalecimento do tecido

empresarial regional. De igual modo, a

AICOPA expôs a necessidade que existe em

melhorar a formação dos trabalhadores do

sector, algo que deve constituir uma forte

aposta, nomeadamente na celeridade na

atribuição de CAP’s (Certificados de Aptidão

Profissional) e na realização de acções

coincidentes com as necessidades das

empresas.

target

aicopa@aicopa.pt
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AICOPA expõe preocupações do sector no Conselho
do Governo sobreAssuntos Económicos

AICOPA promove
Workshops Glocalnet

Circulares emitidas pelaAICOPAem Setembro
86 -
87 -
88 -
89 -

90 -
91 -

92 -
93 -

94 -
95 -

96 -

Actualização do Cadastro Industrial;
Concursos Públicos - SPRHI, C.M. Praia da Vitória (rectificação) e D. R. Ambiente;
Celebração do Protocolo entre a AICOPA e a PT Comunicações;
Concursos Públicos - EDA (rectificação), Sec. Reg. Habitação e Equipamentos, SPRHI, D.R.

Educação e C.M. Corvo;
Concursos Públicos - C.M. Ponta Delgada, SPRHI (rectificação);
Workshops “Rede de Negócios e Competências” e “Sector da Construção Civil” - Apresentação do

Estudo do Sector da Construção Civil;
Concursos Públicos - C.M. Ponta Delgada (rectificação), EDA e SPRHI;
Concursos Públicos - C.M. Ponta Delgada, SPRHI e Sec. Reg. Habitação e Equipamentos

(rectificação).
Regime Jurídico da Injunção - novo requerimento e forma de apresentação;
Concursos Públicos - D.R. Transportes Aéreos e Marítimos, D.R. Ambiente (rectificação), Azores

Park (rectificação), SPRHI, EDA, S.A. e C.M. Nordeste;
Concursos Públicos - Fundo Reg. de Apoio às Actividades Económicas e DGI.

A AICOPA realizou no passado dia 19 de

Setembro no Hotel VIP Executive em Ponta

Delgada, os GLOCALNET,

evento desenvolvido no âmbito do projecto

GLOCALNETWORKS. A in ic ia t iva

compreendeu a realização de dois

, sendo um dedicado ao sector

da construção civil e outro intitulado “Rede

de Negócios e Competências”.

O projecto Glocalnetworks, desenvolvido

pela AICOPA, CEM Conselho Empresarial

da Madeira e CEOE Tenerife Confederação

Canária de Empresários, é um programa

que tem como missão criar e desenvolver

uma rede de negócios e competências das

empresas das Regiões Ultraperiféricas da

Macaronésia, fomentando e fortalecendo a

competitividade de sectores estratégicos,

através da realização de vários estudos que

visam a cooperação interregional e o

desenvolvimento de negócios entre as

empresas destes arquipélagos.

No âmbito destes , foram

apresentados o Estudo do Sector da

Construção Civil da Região Autónoma dos

Açores, promovido pelaAICOPAe realizado

pela Norma Açores, S.A., bem como o

Estudo Cluster Interregional da Construção

e Imobiliário, este com uma perspectiva de

cooperação e internacionalização das

empresas da Macaronésia. No período da

tarde realizou-se ainda o Rede

de Negócios e Competências.

Workshops

Workshops

Workshops

Workshop

Foto: Jornal dos Açores

Foto: Jornal dos Açores

...mais perto dos

seus negócios!

Av. D. João III, nº 18

9500 Ponta Delgada

Telef. 296 209 900

Fax: 296 209 989

Largo Alto das Covas, nº 19

9700 Angra do Heroísmo

Telef. / Fax 295 628 895
Agente autorizado para os Açores

tmn.empresas@joc.pt


