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 A promoção da Segu-

rança e Saúde no Trabalho no 

setor da Construção Civil cons-

titui um dos objetivos estratégi-

cos da Inspeção Regional do 

Trabalho (IRT).  

 Sendo certo que este 

objetivo estratégico é transver-

sal a todos os setores de ativi-

dade, importa salientar a sua 

relevância, em especial, para 

o setor da Construção Civil.  

 De facto, uma parte 

significativa dos trabalhos e 

atividades desenvolvidas neste 

setor são considerados de risco 

elevado.  

 A existência de traba-

lhos e atividades de risco ele-

vado impõem uma rigorosa 

avaliação de riscos bem como 

a adoção das adequadas 

medidas de prevenção, visan-

do a redução da probabilida-

de de ocorrência de aciden-

tes de trabalho.  

 Este investimento que 

se pede aos empregadores, 

no sentido de adotarem as 

adequadas medidas de pre-

venção, será 

determinante 

para garantir a 

saúde e segu-

rança dos tra-

b a l h a d o r e s 

enquanto ati-

vos importantes 

para as empre-

sas. 

 A Ins-

peção Regional 

do Trabalho, 

consciente da 

importância do 

cumprimento dos normativos 

legais em matéria de preven-

ção e gestão de riscos profis-

sionais, desenvolve a sua ativi-

dade na vertente preventiva, 

através da divulgação de 

informação junto da AICOPA 

(Associação dos Industriais de 

Construção Civil e Obras Públi-

cas dos Açores), enquanto 

associação representativa do 

sector.  

 A IRT, em parceria 

com a AICOPA já promoveu, 

no ano em curso, três ações 

de sensibilização destinadas 

aos associados, sobre temas 

tais como: Movimentação 

Manual de Cargas, Avaliação 

e Prevenção de Riscos na 

Construção Civil e Riscos Elétri-

cos em Estaleiros.  

 Entendemos que a via 

da sensibilização e informa-

ção, no âmbito desta parceria 

com a AICOPA, constituirá um 

contributo importante para o 

cumprimento voluntário da lei, 

assim como para redução da 

sinistralidade laboral.  

 Também na vertente 

inspetiva, o setor da constru-

ção conta com a presença de 

inspetores do trabalho nos 

estaleiros, visando contribuir, 

localmente, para a regulariza-

ção das situações suscetíveis 

de colocarem em risco a segu-

rança e saúde de quantos 

desenvolvem a sua atividade 

laboral na construção.  

  Garantir em estaleiro 

condições de segurança e 

saúde no trabalho constitui um 

investimento com custos infe-

riores ao que potencialmente 

é suscetível de acontecer nas 

situações de falta ou de ina-

dequada tomada de medidas 

de prevenção.  

 Neste particular, e 

perante eventuais circunstân-

cias de acidentes de trabalho, 

a falta de medidas de preven-

ção habilita as empesas segu-

radoras a não assumirem a 

responsabilidade pelos danos, 

sendo, em consequência dis-

so, os mesmos obrigatoriamen-

te assumidos pelas empresas 

empregadoras, com a agra-

vante de poderem vir, ainda, 

a assumir outras responsabili-

dades designadamente de 

natureza penal.  

 É neste quadro que a 

união de esforços, envolven-

do empresas, AICOPA e Inspe-

ção Regional do Trabalho, se 

assume de grande relevância 

para a segurança e saúde dos 

trabalhadores, sendo, sem 

dúvida, um contributo consi-

derável para o trabalho digno 

e, por conseguinte, para maior 

produtividade das empresas.  

C O N S T R U Ç Ã O  &  M A T E R I A I S  
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 Foi publicado em Diário da 

República, II Série, n.º 17, o Aviso n.º 

13997/2022, de 14 de julho, o qual em 

conformidade com o di sposto 

respetivamente, nas alíneas a) e b) do 

artigo 1.º da Portaria n.º 277/2013, 

publicada no Diário da República, I 

Série, n.º 163, de 26 de agosto de 2013, 

fixa a taxa supletiva de juros moratórios 

relativamente a créditos de que sejam 

titulares empresas comerciais, singula-

res ou coletivas, durante o 2º semestre 

de 2022, em 7%, nos termos do n.º 3 do 

artigo 102º do Código Comercial. 

 De referir que, no caso de 

transações comerciais, nos termos do 

n.º 5 do artigo 102.º do Código Comer-

cial e do Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10 

de maio, ou seja, para contratos cele-

brados a partir de 1 de julho de 2013, a 

taxa supletiva de juros moratórios, em 

vigor no 2º semestre de 2022, é de 8%. 

.  

 

 

 

Transações imobiliárias – comunicação até ao final do mês de setem-

bro 
 O prazo para a comunicação 

das transações imobiliárias realizadas no 

segundo trimestre de 2022 termina no 

próximo dia 30 de setembro. 

 As entidades que exerçam ati-

vidades de mediação imobiliária e as 

construtoras que procedam à venda 

direta de imóveis, devem enviar os ele-

mentos relativos às transações concreti-

zadas entre 1 de abril e 30 de junho de 

2022 ao IMPIC.  

 Os dados que integram as 

comunicações obrigatórias são os cons-

tantes dos modelos aprovados no Regu-

lamento nº 603/2022, de 2 de julho, 

entregues exclusivamente por transmis-

são eletrónica de dados através do sítio 

do IMPIC na internet e mediante acesso 

à área reservada do Portal do Instituto. 

 Aproveitamos para relembrar 

que o prazo para comunicação das 

transações imobiliárias realizadas no 

terceiro trimestre de 2022 deverão ser 

comunicadas até 31 de dezembro. 

 Fonte: AECOPS 

Publicada Portaria nº 212/2022, com atualização dos Valores das Clas-

ses dos Alvarás. 

 Foi publicada a Portaria nº 

212/2022, de 23 de agosto  que atuali-

za os valores das classes dos alvarás, 

revogando a Portaria nº 119/2012 de 30 

de abril. 

 Por força da nova portaria, o 

limite máximo do valor das obras que 

os titulares de certificado de empreitei-

ro de obras públicas ou particulares 

ficam habilitados a executar também 

é aumentado, passando a ser de 40 mil 

euros.  

 O s  v a l o r e s  c o n s t a n t e s 

da tabela agora publicada traduzem 

um aumento médio da ordem dos 

19,38%, relativamente aos 

v a l o r e s  c o n s t a n t e s 

da última portaria que alte-

rou os valores nesta matéria.  

 Os valores da Por-

taria, são majorados em 

40% para a Região Autóno-

ma dos Açores, ao Abrigo 

do nº 3 do Decreto Legislati-

vo Regional nº 20/2003/A, 

de 6 de maio. 

 

 

 

Obrigações Legais 

Taxa de juro de mora para vigorar no 2º Semestre de 2022 

Classes das habilitações Valores das obras (em 

euros) 

1 Até 200 000 

2 Até 400 000 

3 Até 800 000 

4 Até 1 600 000 

5 Até 3 200 000 

6 Até 6 400 000 

7 Até 12 500 000 

8 Até 19 000 000 

9 Acima de 19 000 000 

https://files.dre.pt/1s/2022/08/16200/0001700017.pdf
https://files.dre.pt/1s/2008/12/23300/0859708597.pdf
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Espaço do 

Associado 

 Como caracterizaria a 

“João Rodrigues & Filhos-

Serralharia Artística, Lda.”, rela-

tivamente à sua área de negó-

cio e que balanço geral faz da 

atividade da empresa desde a 

sua constituição?  

 A empresa João Rodri-

gues & Filhos – Serralharia Artísti-

ca, Lda foi constituída em 1 

julho 2005, pelo sócio maioritá-

rio João Augusto Almeida da 

Ponte Rodrigues e pelos seus 

filhos Ruben Daniel Cordeiro 

Rodrigues, Estêvão Cordeiro 

Rodrigues e Maria João Cordei-

ro Rodrigues, tem como objeto 

social a serralharia metalome-

cânica artística e civil, com-

preendendo trabalhos em 

estruturas metálicas como 

varandas, gradeamentos, esca-

das, portões, entre outros. Alu-

guer de máquinas, equipamen-

tos e viaturas de carga e trans-

porte com operador. Molda-

gem e transformação de vidro 

plano, compreendendo a fabri-

cação de: vidros de segurança, 

temperados ou laminados; 

espelhos e vidros isolantes.  

 Iniciamos a nossa ativi-

dade nas nossas instalações 

antigas, situadas na Zona Indus-

trial e Comercial dos Valados. 

Ao longo dos anos, a JR & Filhos 

tem vindo a ganhar créditos e 

notoriedade no exercício da 

sua atividade, adquirindo 

conhecimentos especializados 

e experiência na sua área. Este 

percurso tem contribuído para 

a consolidação da atividade 

desenvolvida, bem como a 

necessidade de expandir a 

atividade da empresa, por isso 

a empresa investiu na aquisição 

de novas instalações situadas 

na Zona Industrial do Azores 

Park. Neste sentido, a empresa 

consegue gerir um importante 

conceito de negócio, tendo 

como principal preocupação a 

satisfação dos seus clientes, 

sendo este o principal motivo 

pelo qual a empresa conseguiu 

garantir um novo espaço com 

todas as condições necessárias 

para o seu bom funcionamen-

to. Dando continuidade à sua 

estratégia de atuação inova-

dora e de antecipação das 

necessidades do mercado, a 

empresa apostou na introdu-

ção de um serviço inovador a 

nível regional, a produção de 

vidro duplo baixo emissivo. 

 De que forma a “João 

Rodrigues & Filhos-Serralharia 

Artística, Lda.”, procura diferen-

ciar-se no mercado face aos 

seus concorrentes? 

 Ao nível da concorrên-

cia, tendo em consideração a 

variedade e qualidade dos 

serviços da nossa empresa são 

poucos os concorrentes diretos 

existentes no mercado local. No 

entanto, os concorrentes exis-

tentes não são uma ameaça 

que possa prejudicar o nosso 

negócio, porque a 

oferta continua a ser 

deficitária para satisfa-

zer a procura atual. 

Além disso, na JR & 

Filhos, os clientes 

encontram a tecnolo-

gia, o rigor, a qualidade e tam-

bém o serviço que procuram 

para a sua situação em particu-

lar: a sua solução em serralharia 

artística. No que respeita à 

fabricação de vidro duplo bai-

xo emissivo,  uma vez que , já 

fazíamos vidro laminado e 

espelhos, apostámos numa 

área nova do vidro duplo baixo 

emissivo, pois existia essa lacu-

na no mercado regional, pois 

trata-se de uma inovação na 

Região. No corrente ano, a 

empresa fez um grande investi-

mento apostando em equipa-

mentos de alta tecnologia, na 

aquisição de uma máquina de 

corte a laser e uma linha de 

produção de vidro duplo baixo 

emissivo, assim a empresa 

encontra-se dotada de uma 

grande capacidade de respos-

ta às necessidades dos seus 

clientes, ao mesmo tempo que 

permite destacar-se da concor-

rência e consolidar, ainda mais, 

a sua posição no tecido empre-

sarial regional. 

 Perante a atual conjun-

tura, que interpretação faz ao 

estado do setor e que medidas 

entende ser ainda passíveis de 

adotar, com vista a impulsionar 

a construção civil na Região? 

 A nossa principal preo-

cupação é o aumento dos pre-

ços dos materiais de constru-

ção e a falta de mão de obra 

qualificada para este sector, 

neste momento estamos com 

um grande volume de trabalho, 

e não estamos a conseguir dar 

resposta adequada face à pro-

cura do mercado.  

C O N S T R U Ç Ã O  &  M A T E R I A I S  

Ficha do Associado 

 

Denominação:  

João Rodrigues & Filhos—

Serralharia Artística, Lda 

 

Data de Constituição: 

 2005 

 

Natureza Jurídica:  

Sociedade por Quotas 

 

Atividade:  

CAE (principal)—  25120 

Fabricação de portas, 

janelas e elementos simi-

lares em metal 

 

Contatos:  

Rua Azores Park nº 150 

9500-794 Ponta Delgada 

Telf: 

296 664 046 

Email:  

geral@jrfilhos.pt 

 

 

 

Sr. João Rodrigues 

Sócio-Gerente   
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 Esperemos que o nosso Gover-

no Regional tome medidas, abrindo 

cursos de formação para as diversas 

áreas da construção civil, nomeada-

mente, serralheiros, pedreiros, carpintei-

ros, eletricistas e que de certa forma dê 

incentivos para que essa área se torne 

mais apetecível para novos candida-

tos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 

Insolvências diminuem em Ponta Delgada e aumentam em Angra e 

Horta  

 As insolvências em julho dimi-

nuíram no país de 326 para 272, menos 

54 que no período homólogo de 2021 

(-17%).  

 O acumulado apresenta-se 

inferior aos dados apurados pela Iberin-

form nos últimos três anos, com menos 

293 insolvências que em 2021, o que 

traduz um decréscimo de -10%.  

 A média mensal é a mais bai-

xa desde 2019 e situa-se em 231 ações 

de insolvência. Por tipologia, até final 

de julho, foram registadas 452 declara-

ções de insolvência requeridas por ter-

ceiros, menos 76 que em 2021, o que 

traduz um decréscimo de -14%.  

 Quanto às apresentações à 

insolvência pelas próprias empresas, a 

diminuição é de -19%, com menos 106 

pedidos registados.  

 Os encerramentos com plano 

de insolvência ascenderam a 26 

ações, mas também aqui houve um 

decréscimo de -10% face ao ano tran-

sato.   

 Lisboa e Porto continuam a ser 

os distritos que apresentam os valores 

de insolvência mais elevados: 689 e 

592, respetivamente. Face a 2021, veri-

fica-se um aumento de 4,9% em Lisboa 

e uma diminuição de 16% no Porto.  

 Os distritos com reduções nas 

insolvências são: Portalegre (-43%); Via-

na do Castelo (-32%); Braga (-31%); 

Faro (-30%); Vila Real (-26%); Beja (-

21%); Coimbra (-20%); Aveiro (-20%); 

Ponta Delgada (-16%); Madeira (-13%); 

Guarda (-13%); Leiria (-7,8%); Évora (-

4,5%); Viseu (-3,3%) e Castelo Branco (-

2,0%).  

 Com aumentos surgem os dis-

tritos de: Horta (+200%); Bragança 

(+27%); Setúbal (+22%); Angra do 

Heroísmo (+14%) e Santarém (+11%).  

 O único setor que vê aumen-

tar as insolvências nos primeiros sete 

meses deste ano é o setor dos Trans-

portes (+13%). Com variação negativa 

destacam-se as atividades de: Teleco-

municações (-25%); Hotelaria e Restau-

ração (-15%); Construção e Obras 

Públicas (-12%); Indústria Transformado-

ra (-12%); Outros Serviços (-12%); Agri-

cultura, Caça e Pesca (-12%); Comér-

cio de Veículos (-11%); Comércio a 

Retalho (-9,3%) e Comércio por Grosso 

(-8,2%).  

 As constituições em julho 

decresceram de 3.501 em 2021 para 

3.186 em 2022, menos 315. Em termos 

acumulados, verifica-se um acréscimo 

face tanto a 2020 como 2021, alcan-

çando-se um total de 28.672 constitui-

ções (+17% que no ano transato).  

 O distrito de Lisboa acolhe o 

maior número de constituições, com 

9.799 novas empresas criadas (+31% 

que em 2021), seguido pelo distrito do 

 Registam-se aumentos nas 

constituições também nos distritos de: 

Ponta Delgada (+33%); Faro (+29%); 

Setúbal (+26%); Madeira (+23%); Coim-

bra (+18%); Portalegre (+17%); Beja 

(+13%); Vila Real (+11%); Aveiro (+9,5%); 

Angra do Heroísmo (+7,6%), Santarém 

(+6,4%); Leiria (+3,7%); Braga (+ 2,9%) e 

Guarda (+1,0%).  

 Com variação negativa sur-

gem os distritos de: Bragança (-17%); 

Horta (-6,9%); Viseu (-6,3%); Castelo 

Branco (-2,5%); Évora (-1,6%) e Viana 

do Castelo (-0,6%).  

 Até final de julho de 2022, os 

setores que apresentaram uma varia-

ção positiva na constituição de novas 

empresas são: Transportes (+124%); 

Hotelaria e Restauração (+24%), Outros 

Serviços (+21%;); Telecomunicações 

(+21%); Eletricidade, Gás, Água (+13%); 

Construção e Obras Públicas (+11%); 

Comércio de Veículo (+8,0%) e Comér-

cio por Grosso (+6,5%).  

 Com variação negativa sur-

gem apenas três setores: Comércio a 

Retalho (-19%); Agricultura, Caça e 

Pesca (-3,7%) e Indústria Transformado-

ra (-0,2%). 

   
       Fonte: Diário dos Açores 
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 A taxa de desempre-

go nos Açores fixou-se em 5,9% 

no segundo trimestre deste 

ano, uma diminuição de 0,9 

pontos percentuais (p.p) face 

ao mesmo período do ano 

passado e de 0,7 p.p. quanto 

ao trimestre anterior.  

 Segundo o inquérito 

ao emprego, divulgado pelo 

Serviço Regional de Estatística 

dos Açores (SREA), no segundo 

trimestre do ano a população 

ativa na Região foi de 123,7 mil 

pessoas, “um aumento de 4,5% 

face ao trimestre homólogo” e 

de “3,9% face ao primeiro tri-

mestre” do ano.  

 Neste segundo trimes-

tre, “a população empregada 

(116,4 milhares de indivíduos) 

aumentou 5,4% face ao trimes-

tre homólogo e 4,7% relativa-

mente ao primeiro trimestre de 

2022”, lê-se na publicação.  

 Entre abril, maio e 

junho, a população desempre-

gada nos Açores foi de 7,3 mil 

pessoas, uma diminuição de 

8,8% quando comparado com 

os números do segundo trimes-

tre de 2021 e de 7,6% em com-

paração com o trimestre ante-

rior.  

 A taxa de atividade 

(pessoas ativas -empregadas e 

desempregadas - por cada 

100 pessoas com 15 ou mais 

anos) fixou-se em 61,2%, uma 

subida de 2,5 p.p. face ao tri-

mestre homólogo e de mais 2,3 

p.p. face ao primeiro trimestre 

deste ano.  

 O setor dos serviços foi 

aquele que registou um 

“rendimento salarial médio 

mensal líquido dos trabalhado-

res por conta de outrem mais 

elevado”, de 967 euros, num 

aumento de 4,9% face ao mes-

mo período do ano passado. 

 ”No primeiro trimestre 

de 2022 estiveram ausentes do 

trabalho na semana de refe-

rência 13,1 milhares de indiví-

duos dos 16 aos 89 anos. Neste 

trimestre o volume de horas 

efetivamente trabalhadas foi 

de 3.184.217”, conclui o SREA. 

  

Fonte: Diário dos Açores 

Taxas Euribor 

sobem a todos 

os prazos e 

atingem um 

novo máximo 

 

 

 

 As taxas Euribor subi-

ram a três, seis e a 12 meses, 

sendo que no prazo dos seis 

meses superou o máximo antes 

verificado em 22 de julho deste 

ano.  

 A taxa Euribor a seis 

meses, a mais utilizada em Por-

tugal nos créditos à habitação 

e que entrou em terreno positi-

vo em 6 de junho, subiu ontem, 

para 0,729%, mais 0,051 pontos 

do que na sexta-feira, contra o 

máximo desde agosto de 2012, 

de 0,706%, e que se registou 

também em 22 de julho deste 

ano.  

 A média da Euribor a 

seis meses subiu de 0,162% em 

junho para 0,466% em julho.  

 A Euribor a seis meses 

esteve negativa durante seis 

anos e sete meses (entre 6 de 

novembro de 2015 e 3 de 

junho de 2022). A Euribor a três 

meses, que entrou em 14 de 

julho em terreno positivo pela 

primeira vez desde abril de 

2015, avançou ontem, ao ser 

fixada em 0,301%, mais 0,024 

pontos e um novo máximo des-

de julho de 2014.  

 A taxa Euribor a três 

meses esteve negativa entre 

21 de abril de 2015 e 13 de 

julho último (sete anos e dois 

meses).  

 A média da Euribor a 

três meses subiu de -0,239% em 

junho para 0,037% em julho.  

 No prazo de 12 meses, 

a Euribor também subiu ontem, 

ao ser fixada em 1,110%, mais 

0,087 pontos, contra o máximo 

desde agosto de 2012, de 

1,200% e registado também 

em 22 de julho.  

 Após ter disparado em 

12 de abril para 0,005%, pela 

primeira vez positiva desde 05 

de fevereiro de 2016, a Euribor 

a 12 meses está em terreno 

positivo desde 21 de abril.  

 A média da Euribor a 

12 meses avançou de 0,852% 

em junho para 0,992% em 

julho.  

 As Euribor começaram 

a subir mais significativamente 

desde 4 de fevereiro, depois 

de o Banco Central Europeu 

(BCE) ter admitido que poderia 

subir as taxas de juro diretoras 

este ano devido ao aumento 

da inflação na zona euro e a 

tendência foi reforçada com o 

início da invasão da Ucrânia 

pela Rússia em 24 de fevereiro. 

 Na reunião de política 

monetária realizada em 21 de 

julho, o BCE aumentou em 50 

pontos base as três taxas de 

juro diretoras, a primeira subida 

em 11 anos, com o objetivo de 

travar a inflação.  

 O BCE indicou tam-

bém que nas próximas reuniões 

continuará a subir as taxas de 

juro.  

 A evolução das taxas 

de juro Euribor está intimamen-

te ligada às subidas ou desci-

das das taxas de juro diretoras 

BCE. 

Fonte: Açoriano Oriental 

Desemprego 

baixa nos 

Açores e há 

mais população 

empregada  

C O N S T R U Ç Ã O  &  M A T E R I A I S  
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Avaliação bancária na habitação aumenta  

 Em julho, quando a avaliação 

bancária na habitação atingiu o máxi-

mo histórico de 1417 euros/m2, a nível 

nacional, o maior aumento face ao 

mês anterior registou-se na Região 

Autónoma dos Açores (1,9%).  

 Contudo, foi também nos Aço-

res que se registou o menor  aumento 

homólogo do valor mediano da avalia-

ção bancária (8,1%), segundo dados 

avançados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE).  

 O valor mediano de avaliação 

bancária subiu em julho, pelo 11.º mês 

consecutivo, para o novo máximo his-

tórico de 1417 euros por metro quadra-

do, um aumento homólogo de 16,1% e 

mais 10 euros que em junho.  

 Segundo o INE, para este cál-

culo foram consideradas 28 635 avalia-

ções bancárias efetuadas no âmbito 

de pedidos de crédito para a aquisi-

ção de habitação, menos 6,0% que no 

mesmo período do ano anterior, das 

quais 18 313 foram apartamentos e 10 

322 moradias.  

 No mês em análise, o maior 

aumento homólogo do valor mediano 

da avaliação bancária registou-se no 

Algarve (18,7%). Já face ao mês ante-

rior, a menor variação foi no Alentejo 

(0,2%).  

Fonte: Açoriano Oriental 

Apenas 3% dos proprietários com imóveis no arrendamento acessível  

 Os programas de arrendamen-

to acessível do Estado contavam com 

a adesão de 3,2% dos proprietários 

inquiridos na 5.ª edição do Barómetro 

da Associação Lisbonense de Proprie-

tários (ALP), cujas conclusões foram 

ontem divulgadas.  

 “Apenas 3,2% dos responden-

tes tem algum imóvel colocado nos 

Programas de Arrendamento Acessível 

do Estado e/ou das autarquias”, con-

cluiu o estudo. Segundo a ALP, “há 

uma esmagadora desconfiança 

expressa pelos proprietários quanto a 

estes programas (92,1% dos inquiridos), 

e esse receio prende-se com a falta de 

garantias de que os termos contratuais 

não poderão ser unilateralmente alte-

rados pelo Estado”. Ainda assim, num 

espaço de um ano, aquela percenta-

gem aumentou, já que no barómetro 

divulgado pela mesma altura de 2021 

dava conta de 2,3% proprietários com 

imóveis inscritos nos programas de 

arrendamento acessível.  

 Na altura, 91,7% disseram não 

confiar nestas medidas, sobretudo por-

que não podem escolher os inquilinos e 

por receio de que os benefícios fiscais 

sejam alterados unilateralmente pelo 

Estado. O barómetro recolheu respos-

tas entre 17 de junho e 15 de julho. 

  

Fonte: Açoriano Oriental 
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A Inspeção Regional do Traba-

lho realizou uma iniciativa em parceria 

com a AICOPA, constituída por três 

ações de sensibilização, que tiveram 

lugar no auditório do Laboratório 

Regional de Engenharia Civil, nos dias 

3, 10 e 17 de maio, com os seguintes 

temas: 

 - Movimentação Manual de 

Cargas – 3 de maio; 

- Avaliação de Riscos e Medidas 

de Prevenção na Construção Civil – 10 

de maio; e 

- Avaliação de Riscos Elétricos 

em Estaleiros Móveis – 17 de maio. 

As formações foram  ministradas 

por quadros da Inspeção Regional do 

Trabalho, realizados no auditório do 

Laboratório Regional de Engenharia 

Civil em formato presencial e online. 

Ações de sensibilização sobre Segurança no Trabalho 

Atividades 

AICOPA reúne com Direção da Associação do Alojamento Local dos 

Açores 

Novas instalações da AICOPA 

 A partir do dia 1 de setembro    

as novas instalações da AICOPA serão 

provisoriamente na Estrada dos Portões 

Vermelhos, 20 (Instalações da Auto 

Central), no Gabinete 17, 9560—450 

Lagoa 

 Os contatos mantém-se inalte-

rados :  

Tel: 296284733 e  

 email: aicopa@aicopa.pt 

 A AICOPA no passado dia 20 

de maio esteve reunida com a Drª Berta 

Cabral, para apresentação de cumpri-

mentos. 

 Na reunião a associação mani-

festou as suas preocupações com o 

setor da construção civil. 

AICOPA reúne com Drª Berta Cabral—Secretária Regional do Turismo, 

 No passado dia 11 de maio, a 

Direção da AICOPA reuniu com a Dire-

ção da Associação do Alojamento 

Local dos Açores. 

  Na reunião foram debati-

dos assuntos da atividade empresarial 

turística, tais como o PO 2030, e a Rea-

bilitação Urbana. 

 Devido à inexistência dos siste-

mas de incentivos, desconhecendo-se  

o eventual prolongamento do PO 

[Programa Operacional] Açores 2020, 

mas, sobretudo, por ainda não existir 

qualquer perspetiva da entrada em 

vigor do PO Açores 2030 e quais as 

verbas que serão alocadas à iniciativa 

privada. 

 A reunião com a AICOPA tam-

bém teve como objetivo “estreitar rela-

ções e dialogar sobre o alojamento 

local e o setor da construção civil, que 

têm tido uma correlação importante 

para o desenvolvimento da Região”, 

por via dos “investimentos privados que 

garantem dinamismo empresarial e 

fixação de postos de trabalho em todo 

o arquipélago”. 

Fonte: Associação do Alojamento Local dos 

Açores 

 No passado dia 22 de julho a 

AICOPA esteve reunida com o Dr. 

Pedro Nascimento Cabral, Presidente 

da Câmara Municipal de Ponta Delga-

da.  

 O assunto da reunião foi o 

Centro Histórico de Ponta Delgada, 

onde a AICOPA manifestou a sua preo-

cupação com o horário definido pela 

Câmara para a entrada de veículos 

pesados no Centro Histórico, dificultan-

do assim a entrega atempada das 

obras lá realizadas. 

AICOPA reúne com Dr. Pedro Nascimento Cabral—Presidente da Câma-

ra Municipal de Ponta Delgada 


