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Editorial
Foi apresentado aos parceiros sociais a ante
proposta do Plano Regional Anual para o ano de
2006, documento fundamental para o sector da
construção, uma vez que é nele que se consagram
as acções que o Governo Regional vai promover
para o próximo ano. A AICOPA, na sua qualidade
de membro do Conselho Regional de Concertação
Estratégica, fez uma análise da ante proposta e
endereçou um documento ao Governo Regional a
manifestar as suas preocupações e chamando a
atenção para o previsível abrandamento da
actividade do sector.
O fim do regime de excepção para o transporte de
trabalhadores já no final deste ano, foi também
objecto de exposição, por parte da AICOPA, ao
Governo Regional. No documento entregue por
esta Associação foi apresentado um conjunto de
razões que sustentam a necessidade de dilatar
este prazo até 2008, das quais destacamos a falta
de uma rede de transportes públicos que responda
às necessidades das empresas de construção e de
estarmos a atravessar um período de baixo
crescimento económico, o que dificulta, por parte
do tecido empresarial, o investimento em
equipamentos que não o directamente ligado à
produção.
No que respeita ao sucesso do presente boletim,
cuja utilidade tem sido largamente manifestada
pelos Associados aproveitamos para apelar uma
vez mais à sua participação e que faça desta
edição uma forma de comunicação privilegiada
dentro do sector da construção dosAçores.

Notícias
Plano Regional Anual 2006 - AICOPA apresenta parecer
ao Governo Regional
A AICOPA elaborou uma cuidada análise das acções previstas no Plano Regional Anual
para 2006 com especial incidência no impacto destas acções no sector da construção,
cujas conclusões entregou ao Governo Regional. Pelas contas da AICOPA, do
investimento total previsto de 556,9 milhões de euros para o ano de 2006, cerca de 257,9
milhões de euros têm impacto directo no sector da construção, o que aponta para um ligeiro
aumento de 1,7% relativamente ao ano anterior. No entanto, se tivermos em conta a
depreciação da moeda, constatamos que, de facto, existe uma ligeira diminuição do
volume do investimento. Apesar desta diminuição não ser preocupante, a AICOPA não
pode deixar de afirmar a sua apreensão para um ano de 2006 que será afectado por um
conjunto de factores tais como a redução drástica dos investimentos com impacto na
construção do Governo da República (de 35 milhões de euros em 2005 para pouco mais de
14 milhões de euros em 2006) e devido ao facto de 2006 ser o último ano de vigência do III
Quadro Comunitário de Apoio e que os efeitos directos do próximo só se verificarão a partir
de 2008, pelo que se torna necessário salvaguardar o volume de investimento neste
período de transição.

AICOPA marcou presença
na FIC’05
A convite da sua congénere na Região
Autónoma da Madeira - a AICOPA marcou
presença na edição deste ano da “Feira da
Indústria e da Construção - FIC’05”, que
teve lugar no Funchal de 12 a 16 de
Outubro. A AICOPA representou assim a
Região Autónoma dos Açores, neste
Foto: ASSICOM
certame profissional destinado a empresários e trabalhadores do sector da construção civil
e obras públicas, que na edição deste ano contou com 130 participantes distribuídos por
235 módulos de exposição. A “Feira da Indústria e da Construção” é anualmente organizada
pela ASSICOM - Associação da Indústria e da Construção da Madeira, remontando a sua
primeira edição a 1982.
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Calendário
Fiscal - Novembro q
9

Até ao dia 10:

- 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 Setembro, pelos sujeitos
passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal;
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Até ao dia 15:

- 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 ao 3º trimestre, pelos
sujeitos passivos abrangidos pela
periodicidade trimestral do regime
normal;

9

Até ao dia 20:

- E;ntrega das importâncias retidas
para efeitos de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas
Singulares (IRS);

9

Até ao dia 20:

- Entrega do Imposto do Selo, cuja
obrigação tributária se constitui no
mês anterior;
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Até ao dia 21:

- Entrega das importâncias retidas
para efeitos de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC);

9

Até ao dia 21:

- Pagamento do Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA), a efectuar
nas tesourarias de finanças,
correspondente ao imposto apurado
na declaração respeitante ao 3º
trimestre, pelos sujeitos passivos
abrangidos pelo regime especial dos
pequenos retalhistas;

q Livros de Obra e Livros de

FICHA TÉCNICA

Registo de Obra:

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

A AICOPA tem disponível para venda
Livros de Obra e Livros de Registo de
Obra, para utilização em obras
particulares e obras públicas,
respectivamente.
Segundo a legislação em vigor, todas
as obras devem possuir um livro onde
são registados os acontecimentos
mais importantes relacionados com a
execução dos trabalhos na mesma.

SEDE:
Rua da Alfândega Velha, 9 - 2º
9500-017 Ponta Delgada
TELEFONE:
296 284 733
FAX:
296 284 772
E-mail:
aicopa@aicopa.pt

q ALVARÁS
Regime probatório:
Conforme se encontra previsto no
artigo 13º do Decreto-Lei 12/2004, de
9 de Janeiro, ficam sujeitas a um
regime probatório, até à data em que
ocorrer a quarta revalidação após o
ingresso de qualquer empresa na
actividade, todas as habilitações
concedidas em classe superior à 1
(cfr. nº 1 do artigo mencionado).
Este regime consiste na concessão
provisória de habilitações, sendo as
mesma mantidas ou automaticamente reclassificadas, em função da
capacidade efectiva que a empresa
demonstrar, mediante obras executadas ou em curso, dessa natureza
ou afins (cfr. nº2 do supra citado
artigo).
Assim, no final do regime probatório,
são automaticamente reclassificadas
em classe inferior, de acordo com o
mencionado no artigo 14º do presente
diploma.
Com a elevação de classe, a pedido
da empresa, em qualquer das
habilitações inicialmente atribuídas,
cessa o regime probatório, sendo
aplicado a todas as restantes habilitações detidas o regime previsto no
parágrafo anterior (cfr. nº4 do artigo
13º).
O regime probatório não se aplica a
empresas que, nos últimos cinco anos
anteriores à data do pedido de
ingresso, tenham sido titulares de
alvará (v. nº5 do referido artigo).

DIRECÇÃO:
Albano Moniz Furtado
COORDENAÇÃO:
João Sesinando
CONCEPÇÃO GRAFICA / PAGINAÇÃO:
José Ventura
IMPRESSÃO:
COINGRA Compª Industrial Gráfica dos
Açores, Lda.
PERIODICIDADE:
Mensal
TIRAGEM:
500 exemplares
DISTRIBUIÇÂO:

q Rácios económicos e financeiros para concursos públicos
Entrou em vigor no passado dia 24 de Outubro, a Portaria n.º 1075/2005 de 19 de Outubro, que vem
actualizar os critérios de avaliação da capacidade económica e financeira das empresas para
efeitos de concursos públicos, que passarão a ser os mesmos utilizados para efeitos de atribuição
e revalidação de alvará, rácios estes estabelecidos na Portaria 994/2004, de 5 de Agosto.
Assim, deixa de ter efeito a Portaria 1547/2002 de 24 de Dezembro, que determinava os rácios que
estabeleciam os critérios de análise da capacidade económica e financeira exclusivamente para
efeitos de concursos públicos.
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q 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.

● Redes de distribuição de baixa tensão;
● Ramais subterrâneos de média tensão;
● Linhas aéreas de média tensão;
● Redes estruturadas telefónicas e

informáticas;
● Infra estruturas de loteamento;
● Postos de transformação;
● Projecto e orçamento;
● Iluminação pública;
● Ar condicionado;

Representante exclusivo para os Açores

PISOBETÃO

I.E.I.
A eficácia da Qualidade!

Rocha Tavares & Sousa, Lda.
Alvará Nº 44399
TELEF. / FAX - 296 929 112
info@rochatavares.com
www.rochatavares.com

q
PERI, o grupo líder no
mundo inteiro em sistemas de cofragem, sempre dispôs de
sistemas flexíveis
de andaimes no
mercado. Entre
estes sempre se
destacaram os
andaimes que
servem de plataformas de trabalho para a cofragem. Os
trabalhos de cofragem na obra torna-se
mais rápidos e seguros com PERI.

Rua Direita De Cima, 66
9600-221 Ribeira Seca R. Grande
Tlf: 296 470 007/3 * Fax: 296 470 009/ 477 131
E-mail: jfc.comercial@mail.telepac.pt

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

q
Os gabiões GABIARQ
definem-se por uma
caixa de forma
prismática, elaborada com malha
electrosoldada, confeccionada com arame
galvanizado GALFAN , especialmente
concebida para o revestimento de muros de
betão ou de outros materiais.
Aplicações:
● Revestimento fácil
de muros de qual.
quer tipologia.
Grandes vantagens
estéticas derivadas
do uso da pedra,
com grande facilidade de instalação.
● Proporciona uma duração extraordinária.
● Grande velocidade de execução. Alta
resistência à corrosão.
● Drenante. Flexível. Competitivo em custo.
Rápido. Execução por fases.

Rua Eng.º José Cordeiro n.º 10, APT 251
9501-903 Ponta Delgada
Tel: 296 490 300 Fax: 296 490 309

q
A NORINCO posicionase entre as primeiras
marcas de dispositivos de fecho e
coronamento de câmaras de acesso às
diferentes redes de água, telecomunicações e redes de cabo. Reconhecido
pela sua capacidade de inovação o grupo
NORINCO propõe uma ampla gama de
produtos que
respondem às
numerosas necessidades de
uso, concebidas
e desenvolvidas
especialmente
para facilitar as
inter-venções nas redes. A força do grupo
NORINCO no seu segmento de actividade,
tem uma capacidade anual de produção de
80.000 toneladas de fundição dúctil.

4

Novembro de 2005

Actividade Associativa

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 target 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 aicopa@aicopa.pt.

q AICOPA atinge a marca q“Construção

q Transporte rodoviário
de trabalhadores
AICOPA apresenta exposição ao
Governo Regional
A AICOPA apresentou ao Secretário
Regional da Habitação e Equipamentos, uma exposição sobre a
adaptação do quadro legal dos
transportes rodoviários em veículos
pesados de passageiros. Em causa

de 100 circulares emitidas

& Materiais” em formato electrónico

No passado mês de Outubro, a

Com o intuito de manter uma

Maio de 2002, que permite o transporte

AICOPA ultrapassou a marca das 100
circulares informativas emitidas, desde

proximidade cada vez maior das
empresas suas associadas, bem como

de pessoas em veículos de

o início do ano de 2005. Este é um

dos seus colaboradores, a AICOPA

situações. Esse regime excepcional,

veículo de informação valioso, através
do qual a AICOPA divulga a mais
variada informação sobre assuntos

passa a proceder, do mesmo modo
como tem feito com as circulares
“electrónicas”, ao envio do Boletim

que vigora desde 2001 e que terminará

relacionados com o sector da
construção, cuja utilidade tem vindo a
ser constantemente manifestada pelos

Informativo “Construção & Materiais”
via e-mail. Seguindo o mesmo
procedimento, se pretender aderir a

realização do transporte particular de

nossos associados, quer sob a sua
forma tradicional em suporte de papel,
quer em formato electrónico.

este serviço, contacte-nos através do
e-mail aicopa@aicopa.pt, indicando os
endereços de correio electrónico da
empresa e colaboradores que
pretendam aderir a esta modalidade

está o regime de excepção criado em

mercadorias em determinadas

no próximo dia 31 de Dezembro,
autoriza, excepcionalmente, a
pessoas em veículos de mercadorias.
Devido à inadequação da rede de
transportes públicos às necessidades
das empresas que necessitam de
transportar os seus trabalhadores para
vários locais, como é o exemplo do
sector da construção, aliada aos

qCirculares emitidas pela AICOPA no mês de Outubro

constrangimentos económicos e

97 - Acção inspectiva no domínio dos acidentes de trabalho, conceito de acidente grave - comunicação;
98 - Concursos Públicos - Direcção Geral de Infra-estruturas, IROA, Dir. Reg. Ambiente (rectificação) e
Câmara Municipal de Nordeste;
99 - Período de licença por maternidade e por paternidade. Deveres do empregador;
100 - Concursos Públicos - SPRHI (rectificação) e Câmara Municipal de Ponta Delgada;
101 - Concursos Públicos - Administração dos Portos de São Miguel e Santa Maria e Direcção Regional da
Cultura;
102 - Concursos Públicos - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Azores
Park - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de Parques Empresariais, S.A. (Anulação), Secretaria
Regional da Habitação e Equipamentos e Câmara Municipal de Ponta Delgada;
103 - O trabalho de menores à luz do Código do Trabalho;
104 - Alteração dos critérios de análise da capacidade económica e financeira dos concorrentes à
realização de empreitadas de obras públicas;
105 - Mapas de Quadro de Pessoal;
106 - Concursos Públicos - Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos e Electricidade dos Açores,
S.A.

bilidade para investir em equipamento

financeiros que dificultam a disponinão produtivo, a AICOPA, considerando que o fim deste regime de
excepção já no final deste ano causaria
graves prejuízos às empresas do
sector, propôs ao Governo a dilação
deste prazo por mais três anos.

