
 
ATA NÚMERO SETENTA E QUATRO 

 
Aos dezanove dias do mês de Março do ano de dois mil e catorze, pelas quinze 
horas, reuniu em segunda convocatória, nas instalações da ANIPB – Associação 
Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão, sitas na Rua Dona Filipa de 
Vilhena, número nove, segundo andar direito, em Lisboa, a Assembleia-Geral 
Ordinária da ANIPB, que havia sido convocada nos termos do número um do artigo 
décimo-sexto dos estatutos. 
 
Da ordem de trabalhos constava: 
 
Ponto Um – Apreciação, discussão e votação do Relatório da Direção, das Contas 
do Exercício de dois mil e treze e do Parecer do Conselho Fiscal. 
 
Ponto Dois – Apresentação das Listas e respetivos programas para eleição dos 
Corpos Sociais para o Triénio 2014/2016. 
 
Ponto Três – Eleição dos Corpos Sociais para o Triénio 2014/2016. 
 
Ponto Quatro – Outros assuntos de interesse para o Sector. 
 
Presidiu à sessão o representante da Empresa SIROLIS, Sociedade Anónima, 
Senhor Dr. José Órfão, Presidente da Mesa da Assembleia Geral secretariado pelo 
Senhor Eng.º Pedro Junqueira, Segundo Secretário da mesa, em representação da 
PAVIMENTOS PRÉ-ESFORÇADOS IMPÉRIO (Braga), Limitada. 
 
Estiveram presentes as seguintes Empresas: PAVICENTRO, Sociedade Anónima; 
VIGOBLOCO, Sociedade Anónima; ARTEBEL, Sociedade Anónima; PAVIMIR, 
Limitada; SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN, Sociedade Anónima, SIROLIS, 
Sociedade Anónima, LITOPREL, Sociedade Anónima; CONCREMAT, Sociedade 
Anónima; LEIRIVIGA, Sociedade Anónima, SECIL-PREBETÃO, Sociedade 
Anónima, PAVIMENTOS PRÉ-ESFORÇADOS IMPÉRIO (Braga), Limitada e 
TUBANI, Limitada 
 
A sessão foi aberta pelo Senhor Dr. José Órfão, Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral. 
 
O Senhor Dr. José Órfão informou os presentes que nesta Assembleia estavam 
representados cerca de vinte e seis por cento dos Associados da ANIPB. 
Considerou a Assembleia Geral constituída e em condições de deliberar. De seguida 
leu a ata da última Assembleia sendo a mesma ratificada por unanimidade e sem 
quaisquer alterações. 
 
O Presidente da Mesa leu a convocatória da assembleia geral e entrou de imediato 
na apreciação da ordem de trabalhos. 
 
Ponto um - O Senhor Dr. José Órfão convidou o Presidente da Direção, Eng. Barros 
Viegas, representante da PAVICENTRO, a pronunciar-se sobre o trabalho 
desenvolvido. 
 
 
O Senhor Eng. Barros Viegas disse aos presentes que o Projeto Safecast tinha 
terminado com resultados positivos apesar do Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil não ter feito os ensaios finais e contar com a nossa disponibilidade e cedência 
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de todos os elementos. Continuou e disse que também foi concluído o estudo sobre 
o comportamento ao fogo das lajes alveolares – Holcofire. O livro com os resultados 
estará brevemente disponível. Também disse que a Direção tentou organizar 
algumas reuniões mas sem ter havido qualquer feedback dos Associados e que por 
isso não se realizaram. 
 
Ainda disse que foi traduzida a Norma das lajes alveoladas (emenda) e que 
participámos nas reuniões das comissões técnicas das quais fazemos parte. 
 
Tendo em conta que o mandato acabou, o Eng. Barros Viegas terminou dizendo que 
queria informar ter gostado muito de fazer parte destes Órgãos Sociais. 
 
O Senhor Dr. José Santiago, representante da CONCREMAT, interveio e disse aos 
presentes que, ao contrário do exercício de dois mil e doze, neste não tinha havido 
proveitos extraordinários. Este ano o prejuízo é o somatório claro das quotas que 
não foram pagas. De qualquer forma, a próxima Direção vai encontrar a casa 
arrumada para aguentar três anos sem grandes dificuldades. 
 
O Senhor Eng. Barros Viegas retomou a palavra e disse que o projeto de formação 
que estava previsto para a Argélia, neste momento está parado mas a qualquer 
altura pode ser retomado e que por uma questão de contenção de custos, no ano 
anterior, não tínhamos ido a nenhuma reunião do BIBM no estrangeiro. De qualquer 
forma temos acesso a toda a documentação, que tem todo o interesse. 
 
O Senhor Dr. José Órfão sugeriu que algumas imparidades fossem limpas porque já 
não se justifica aparecerem no balancete.  
 
Nada mais foi acrescentado relativamente ao Relatório da Direção. 
 
De seguida o presidente da mesa pediu o parecer do conselho fiscal. 
 
A Senhora Dra. Sílvia Neves, Presidente do Conselho Fiscal e representante da 
ARTEBEL, leu o Parecer do Conselho Fiscal aos presentes, tal como a seguir se 
transcreve: 

“Senhores Associados, 

De acordo com as disposições estatutárias, compete ao Conselho 
Fiscal emit ir  Parecer sobre o Relatór io da Direção e as Contas,  
relat ivamente ao Exercício de 2013. 

Foram anal isados o Relatór io da Direção e as Contas do exercício e 
face aos elementos disponíveis não detetámos qualquer 
irregular idade. 

Assim, os três membros do Conselho Fiscal del iberam dar o seu voto 
favorável ao Relatório da Direção e às Contas respeitantes ao 
exercício de 2013. 

Deste modo, propõe o Conselho Fiscal à Assembleia-Geral:  

1.  Que aprove o Relatór io, Balanço e Contas  do Exercício 
apresentados pela Direção; 
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2.  Que aprove a proposta da Direção quanto à apl icação do saldo do 
Exercício;  

3.  Que seja dado um voto de louvor e agradecimento à Direção pelo 
trabalho desenvolvido. Que se manifeste todo o apreço aos 
colaboradores da Associação que contr ibuíram para os resultados 
obtidos.”  

 
O Presidente da Mesa colocou à votação, cada um dos pontos do Parecer do 
Conselho Fiscal. Os três pontos foram votados e aprovados por unanimidade. 
 
O Senhor Dr. José Órfão propôs um Voto de Louvor aos Órgãos Sociais pelo seu 
desempenho e aos colaboradores pela sua dedicação. 
 
O Voto de Louvor foi aprovado por aclamação. 
 
Ponto dois – O Senhor Dr. José Santiago tomou a palavra e disse que, ao contrário 
da sua expetativa, a atual Direção não se sentia legitimada para tomar decisões 
importantes na Associação. Obviamente que tem esperança que para o ano já o 
possam fazer. É importante saber qual é a posição da Associação relativamente ao 
peso dos diferentes grupos da prefabricação. Saber quem é que pesa mais agora. 
Se a prefabricação pesada, se a ligeira.  
 
O Senhor Dr. José Órfão disse que a produção reduziu, em termos médios, cerca de 
setenta e cinco por cento e que iremos trabalhar à volta de vinte e cinco por cento do 
que trabalhávamos antes. 
 
O Senhor Dr. José Santiago continuou e disse que a maioria das empresas 
sobreviventes são as do seriado e que se calhar a Associação tem que se focar 
mais nesse tipo de empresas. 
 
O Senhor Dr. José Órfão sugeriu que a Direção prolongue o seu mandato ou que 
tente arranjar uma lista candidata. 
 
Como não foi apresentada qualquer lista candidata aos Órgãos Sociais, a sessão foi 
interrompida neste ponto e marcada a próxima sessão para o dia vinte e oito de 
Maio do corrente ano. Passou-se de imediato ao último ponto da ordem de 
trabalhos. 
 
O Senhor Dr. José Santiago disse que houve uma mudança no último exercício. 
Houve pelo menos algum crescimento da atividade comercial e, nalguns casos, de 
vendas. Este ligeiro aumento ocorreu no segundo semestre e trouxe algum alento. 
Ainda referiu que a banalização do PER está a tornar a nossa continuidade ainda 
mais arriscada. 
 
O Senhor Paulo Nunes, representante da TUBANI, disse que antes um dos grandes 
problemas das empresas era o não pagamento das Câmaras, o que agora já não 
acontece. As Câmaras agora compram menos mas pagam a tempo e horas porque 
a União Europeia assim as obriga. Consegue-se receber a sessenta dias e às vezes 
a trinta. Agora é o setor privado que paga cada vez mais tarde. 
 
O Senhor Dr. José Santiago retomou a palavra e disse que todos os investimentos 
privados que existem agora e que nos últimos cinco anos não existiram, são todos 
grandes e todos de Aveiro para cima. Isto dá-nos uma réstia de esperança. 



4 

 

 
O Senhor Paulo Nunes acrescentou que o ciclo eleitoral que se avizinha também vai 
permitir algum crescimento. 
 
O Senhor Eng. Georges Deffense, representante da SOCIEDADE PORTUGUESA 
CAVAN, disse que as receitas simples são as ideais e que sente e acredita que 
estamos a sair da crise. 
 
O Senhor João Paulo Carlão, representante da PAVIMIR, disse que apesar de não 
ter reduzido as vendas, teve que baixar muito os preços. 
 
A Senhora Dra. Nélia Saraiva, representante da VIGOBLOCO, disse que desde 
Setembro passado estão a crescer um bocadinho mas que só aguentam a estrutura 
porque estão a trabalhar fora de Portugal. 
 
O Senhor Dr. Carlos Couto, representante da LITOPREL, disse que têm tido 
quebras na casa dos vinte a trinta por cento nos últimos três anos. 
 
O Senhor Dr. Hugo Neves António, representante da SECIL-PREBETÃO, disse que 
continua a haver excesso de oferta e que é sobre essa questão que temos que nos 
focar. 
 
O Senhor Paulo Nunes disse que o importante era ter ideias para salvar a 
Associação. Era importante ter ideias que tragam mais Associados pagantes e que 
mantenham os que cá estão. A Associação devia ter um “produto” que obrigasse as 
empresas a serem associadas.  
 
O Senhor Eng. Barros Viegas propôs um voto de Louvor à Mesa pela forma como 
conduziu os trabalhos e um voto de confiança para a redação da ata os quais foram 
aprovados por unanimidade.   
 
O Senhor Dr. José Órfão reconheceu o esforço que os associados fizeram com a 
deslocação e agradeceu a sua presença. 
 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados cerca das dezassete 
horas e quinze minutos e lavrada a presente ata que vai ser assinada pelos 
membros que constituíram a Mesa. 
 


