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Relatório da Construção divulgado amanhã
nas Conferências FEPICOP 2010
A FEPICOP vai divulgar amanhã, durante a realização das suas conferências anuais, o Relatório
FEPICOP da Construção 2009/2010.
De consulta indispensável para todos os agentes que intervêm no sector da Construção, assim
como para todos aqueles que precisam e querem acompanhar a evolução deste mercado, o
documento retoma a mesma estrutura e tipo de abordagem que tem assumido ao longo das suas
últimas edições, alicerçando-se no que de mais importante e decisivo se passou ao longo do ano
transacto no Sector nos planos económico, fiscal, empresarial e de gestão, jurídico, laboral e
técnico.
Os reflexos do Sistema de Normalização Contabilística, cuja legislação entrou em vigor no início do
corrente ano, na gestão das construtoras e as consequências decorrentes do Código dos Regimes
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, com aplicação prevista para Janeiro de
2011, são apenas duas das matérias destacadas no documento no que diz respeito aos aspectos
fiscais, de gestão e também laborais.
Já no campo jurídico e para além de um exame detalhado dos diplomas mais importantes do
ponto de vista do Sector publicados no ano findo, são também identificadas as posições assumidas
pela Federação no acompanhamento de matérias de grande relevo, tanto para a Construção,
como para a economia nacional, através de várias exposições enviadas aos órgãos de governo e
por intermédio da apreciação de vários projectos de diplomas.
No domínio laboral, o Relatório não deixa passar a publicação da revisão do Código do Trabalho e
respectiva regulamentação especial, que aportou novidades de importância fulcral ao nível dos
direitos e obrigações das empresas, assim como, e entre muitos outros acontecimentos, o acordo
de revisão global do Contrato Colectivo de Trabalho.
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A publicação do regime jurídico da reabilitação urbana, aguardada com bastante expectativa pela
FEPICOP, dada a sua insistência na criação de instrumentos capazes de suster a crescente
degradação do parque habitacional, é outro dos assuntos em foco no Relatório, desta vez na parte
relativa aos aspectos técnicos.
Na edição deste ano do Relatório, no qual se procura também perspectivar, com base em
elementos já disponíveis, a evolução do Sector no futuro próximo, pode ainda ser encontrada uma
análise pormenorizada do comportamento do mercado da Construção durante 2009 nos seus
vários segmentos de actividade, designadamente, Edifícios Residenciais, Edifícios Não Residenciais
e Engenharia Civil.

Consequências da crise dominam Conferências

As Conferências FEPICOP 2010 realizam-se amanhã no Centro de Congressos da FIL, no Parque das
Nações.
A abertura dos trabalhos daquele que é o principal fórum de encontro dos empresários da
Construção e de debate dos temas da actualidade que afectam o exercício da sua profissão está a
cargo do presidente da FEPICOP e da AECOPS, Ricardo Pedrosa Gomes, seguindo-se uma
intervenção efectuada pelo economista Fernando Pacheco, que abordará as “Perspectivas para a
economia portuguesa”.
Por seu turno, numa mesa redonda integrada por representantes de entidades directa ou
indirectamente relacionadas com o exercício da actividade da Construção e moderada pelo vicepresidente da FEPICOP, Manuel Reis Campos, será analisada a “Situação actual e visão sobre o
futuro próximo do sector da Construção”. No painel estarão presentes o bastonário da Ordem dos
Engenheiros, Carlos Matias Ramos, o vice-presidente do InCI, Fernando Oliveira da Silva, e o
presidente da Ordem dos Arquitectos, João Belo Rodeia.
Ao Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, Paulo Campos,
competirá o encerramento do evento, que decorre em simultâneo com a realização da Tektónica,
a principal feira do sector da Construção nacional.
Solicitamos a confirmação da presença de um representante desse órgão de informação através
do telefone 21 311 02 00 ou do e-mail dscm.dcm@aecops.pt.
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