
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório e Contas do Exercício 2013 

 

 
1 

Relatório 
e  

Contas 
do 

Exercício 
 

2013 
 



Relatório e Contas do Exercício 2013 

 

 
2 

 
 

Índice 
 
 
Relatório e Contas do Exercício 2013: 
 
 
I – Introdução  
 
II – Resumo Cronológico dos Principais Acontecimentos 
 
III – Relatório da Actividade ONS 
 
IV – Apresentação das Contas do Exercício e Proposta de 

Aplicação do Resultado 
 
V – Demonstração de Resultados, Balanço e Contas do 

Exercício 
 
VI – Parecer do Conselho Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório e Contas do Exercício 2013 

 

 
3 

 

I – Introdução 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
A situação que vivemos mantém-se muito difícil. Durante o ano de 2013 
continuamos a assistir ao desaparecimento de mais algumas empresas. O 
ano de 2014 não vai ser muito diferente. No entanto, tendo em conta os 
indicadores económicos que têm sido divulgados pelas entidades oficiais, 
admite-se que finalmente a situação do mercado comece a permitir uma 
melhoria sobretudo no segundo semestre do ano de 2014. 
 
Há que continuar firmes no nosso caminho. 
 
 
 
A Direção 
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II – Resumo Cronológico dos Principais Acontecimentos 
de 2013 
 
 
JANEIRO 

 O Presidente da Direção da ANIPB esteve presente na primeira 
reunião alargada do Conselho Estratégico do Cluster. Esta reunião 
teve como objetivo contextualizar a candidatura ao segundo ciclo de 
reconhecimento do Cluster Habitat (2013/2015), através do contributo 
de todos os interessados para uma estratégia coletiva integrada a 
refletir num programa de ação consequente. A recolha de 
informações relevantes de cada setor é vital para a discussão da 
estratégia e elaboração da estratégia coletiva do Cluster Habitat. 
 

 A ANIPB participou na terceira reunião da Comissão dos 
Regulamentos de Cimentos e Betões do LNEC – Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, na qual foram analisadas, entre outros, as 
propostas de revisão do Decreto-Lei n.º 301/2007, de 23 de Agosto, no 
que respeita às disposições relativas à execução de estruturas de 
betão. 

 
 A AIP-CCI, em colaboração com a AT – Autoridade Tributária e 
Aduaneira, realizou uma Sessão de Informação e Esclarecimento 
sobre as "Novas Regras de Faturação para 2013", onde foram 
abordados aspetos de relevância para as empresas. Com aquela 
sessão pretendeu-se informar e esclarecer sobre a aplicação dos 
Decretos-Leis Nº. 197/2012, de 24 Agosto 2012 e nº. 198/2012, de 24 
Agosto 2012. A ANIPB esteve presente nesta sessão. 

 
 A Empresa Associada n.º 175, Pavimentos Lisboas, S.A., pediu a 
demissão, alegando a necessidade de proceder a uma rigorosa 
redução de custos. No entanto manifestaram a vontade de regressar 
assim que a situação económica do país registe algumas melhorias e 
assim o permita. 
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 A AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras 
Públicas realizou uma Sessão Técnica subordinada ao tema: 
“Marcação CE nos Produtos de Construção – Novas Exigências para 
2013”. A ANIPB foi interveniente como oradora e representada pelo 
Dr. José Ferreira da Empresa Associada Secil Prebetão, S.A., tendo 
efetuado uma apresentação sobre a “Aplicação Prática nos Pré-
Fabricados de Betão”.   
 

 

FEVEREIRO 
 A ANIPB foi convidada para estar presente na Sessão de 
comemoração dos 176 anos de existência da AIP – Associação 
Industrial Portuguesa, na qual foi apresentado o Relatório de 
Competitividade 2012 e entregue a Medalha de ouro a Associados 
distinguidos por aquela Associação. Este evento contou com a 
presença do Ministro de Estado e das Finanças, Dr. Vítor Gaspar, entre 
outros.  

 
 Por convite da Plataforma para a Construção Sustentável, a 
Associação esteve presente no evento final do projeto DAPHabitat, o 
Seminário “Sistema nacional de registo de Declarações Ambientais 
de Produto - DAPHabitat”. A organização resultou de uma parceria 
entre a Plataforma e a APCMC – Associação Portuguesa dos 
Comerciantes de Materiais de Construção, projeto complementar do 
Cluster Habitat Sustentável.  
O projeto DAPHabitat foi aprovado no âmbito do SIAC (2011/18653) da 
Estratégia de Eficiência Coletiva (QREN) do Cluster Habitat 
Sustentável, com o objetivo de desenvolver um sistema de registo de 
declarações ambientais de produto (DAP) em Portugal, específico 
para produtos da fileira do habitat. O Sistema DAPHabitat é um 
programa de registo nacional que permite a qualquer empresa ou 
entidade interessada, registar em www.daphabitat.pt as suas DAP, 
para que estas fiquem disponíveis numa base de dados pública com 
visibilidade nacional e internacional. O registo das DAP permite tornar 
visível o desempenho ambiental dos produtos/serviços através de 
documentos verificados por uma terceira parte independente. O 
desenvolvimento desta informação pode estimular a melhoria 
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contínua dos produtos e a eco-inovação, bem como eliminar 
potenciais barreiras à exportação.  
O Seminário veio dar a conhecer o funcionamento do Sistema 
DAPHabitat, e todos os processos relativos com a elaboração duma 
DAP, o seu processo de verificação independente e o seu 
reconhecimento internacional. 
 

 A Empresa Nartece – Pedra Artificial, Lda., Associada número 150, 
pediu a demissão de Sócio alegando “…não termos condições 
financeiras para continuar a usufruir dos vossos serviços.”  

 
 

MARÇO 
 A ANIPB foi convidada pela CPCI – Confederação Portuguesa da 
Construção e do Imobiliário para estar presente na Cerimónia de 
Assinatura do Compromisso para a Competitividade Sustentável do 
Setor da Construção e do Imobiliário, a qual contou com a presença 
da Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território e do Senhor Ministro da Economia e do 
Emprego. 

 
 A CERTIF – Associação para a Certificação realizou a sua Assembleia 
Geral Ordinária que teve como ordem de trabalhos a apreciação e 
votação do relatório e contas do ano de 2012, bem como do parecer 
do conselho fiscal. Foram debatidos outros assuntos de interesse para 
os participantes. A ANIPB esteve presente. 
 

 A ANIPB participou na Assembleia Geral da Associação Plataforma 
para a Construção Sustentável. Os assuntos principais em debate 
foram o reconhecimento dos novos Associados daquela Associação, a 
discussão e aprovação do relatório e contas do ano de 2012. Foram 
ainda discutidos vários temas relacionados com o sector que a 
Plataforma representa.   

 
 A Plataforma para a Construção Sustentável realizou o evento 
“Oportunidades para o Cluster Habitat Sustentável 2014-2020”. O 
objetivo desta Sessão foi o de criar linhas de ação base para dar 
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resposta aos desafios da internacionalização, da promoção da 
indústria da construção e da sua competitividade e ainda da 
promoção da economia local pela relação entre municípios e 
empresas e o papel que a regeneração urbana pode desempenhar. 

 
 A Empresa Prétlanti – Industria de Pré-Fabricação, S.A., Associada n.º 
139, pediu a demissão de Sócio, alegando que já não estão a laborar. 

 
  A Empresa Pré-Ave – Pré-Esforçados, Lda., Associada n.º 174, pediu a 
demissão de Sócio, justificando tal pedido com o encerramento da 
atividade.   
 

 Decorreu nas instalações da ANIPB a sua Assembleia Geral Ordinária. 
Da ordem de trabalhos constava um ponto para a apreciação, 
discussão e votação do Relatório e Contas da Direção e do Parecer do 
Conselho Fiscal, referentes ao Exercício de 2012, que foram aprovados 
por unanimidade. Outro dos pontos era o debate de outros assuntos 
de interesse para o setor. Foi feito o ponto da situação da atividade 
desenvolvida pela ANIPB. 
Mais uma vez, estiveram presentes apenas 11 Empresas Associadas.  
 
 

ABRIL 
 Por convite do IPQ – Instituto Português da Qualidade, a ANIPB 
esteve presente na cerimónia de lançamento do SPQ EXPO – I Fórum 
e Exposição de Normalização, Metrologia e Qualificação. Este evento 
foi destinado aos profissionais da área da qualidade e às entidades 
que integram o Sistema Português da Qualidade, reunindo todos os 
envolvidos na Normalização, Metrologia e Qualificação. Pretendeu-se 
encontrar com esta reunião soluções de inovação nas áreas atrás 
mencionadas. 
 

 A Associação apoiou a realização da Sessão de Esclarecimento sobre 
o Regulamento dos Produtos da Construção – O que há de novo na 
Marcação CE?”, levada a cabo pela APFAC – Associação Portuguesa 
dos Fabricantes de Argamassas & ETICS, em parceria com o CTCV – 
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Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. O evento decorreu em 
Coimbra, nas instalações daquele Centro. 

 
 Na sequência do ato eleitoral para os Órgãos Sociais da CPCI – 
Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, para o 
Triénio de 2013 a 2015, o Senhor Eng. José Barros Viegas, Presidente 
da Direção da ANIPB, esteve presente na cerimónia de tomada de 
posse, enquanto Vogal Efetivo do Conselho Fiscal. 

 
 

MAIO 
 A CIP – Confederação Empresarial de Portugal realizou a Conferência 
“O Financiamento do Crescimento Económico”, integrada no Ciclo de 
Conferências CIP – Economia Portuguesa/Competitividade e 
Crescimento, onde a ANIPB este presente. O evento contou com a 
presença, enquanto oradores, do Ministro-adjunto e do 
Desenvolvimento Regional – Miguel Poiares Maduro e do Dr. Vitor 
Gaspar, Ministro de Estado e das Finanças, entre outros.     

 A ANIPB celebrou um Protocolo com a Empresa NICECOVER, S.A.. A 
Urbanização Nova Beira é um novo megaprojeto imobiliário turístico 
que está a ser levado a cabo por investidores portugueses em 
Moçambique, em Sofala, que representa um investimento de cerca de 
USD $500 milhões de dólares (380 milhões de euros). O projeto está a 
cargo da empresa moçambicana NiceCover, e será construído num 
terreno de 200 hectares que vai incluir habitação, comércio, serviços, 
hotéis, logística, edifícios públicos e lazer, com moradias isoladas, 
geminadas, em banda, de luxo, em condomínio fechado e 
apartamentos, bem como 76 lojas, um centro comercial, três hotéis - 
um de quatro estrelas e dois low cost - e um centro logístico. 

 A Associação participou em mais uma reunião da CT 171 – Comissão 
Técnica para a Sustentabilidade nos Edifícios, do ONS/CTCV. Nesta 
reunião foram traduzidos os seguintes documentos: EN 15643-2, EN 
15643-3 e EN 15643-4, bem como o Glossário. Foram analisados outros 
assuntos de interesse para o âmbito daquela CT. 
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 A ANIPB esteve presente nas Jornadas da Construção em Cimento 
2013. Este evento, da responsabilidade da ATIC – Associação Técnica 
da Indústria do Cimento, contou com a presença de várias 
personalidades ligadas ao setor da Construção, entre elas o Secretário 
de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Sérgio 
Silva Monteiro.  

 A Empresa SOPLACAS – Sociedade de Placas de Betão, S.A., de S. 
Domingos de Rana, Sócio n.º 25, pediu a demissão, não alegando 
qualquer motivo justificativo. 

 

JUNHO 
 Tendo em conta a conjetura económica e a grave crise que o setor da 
construção atravessa, a ANIPB realizou uma Reunião de Industriais, na 
Mealhada, com o objetivo de motivar e promover encontros entre as 
Empresas, trocar experiências, debater ideias e eventualmente 
permitir encontrar algumas soluções conjuntas perante uma situação 
de mercado cada vez mais difícil. Estiveram presentes 21 pessoas em 
representação de 16 Empresas. 
 

 A Empresa Associada n.º 136, PAVIFALCÃO – Fábrica de Materiais de 
Construção, Lda., de Tomar, pediu a demissão de sócio da ANIPB, 
alegando “…graves dificuldades de tesouraria…”. 
 

 A Associação esteve presente no Ciclo de Conferências da CIP – 
Economia Portuguesa I Competitividade e Crescimento: O Movimento 
da Reindustrialização, a Internacionalização e o Crescimento da 
Economia Portuguesa, que decorreu na EXPONOR, em Leça da 
Palmeira. 
 

 A Empresa Associada n.º 133, PPB – Placas, Pavimentos e Betão, S.A., 
de Rio Maior, pediu a demissão de sócio devido ao encerramento da 
fábrica. 

 

 O Presidente e o Secretário-geral do BIBM – Federação Europeia da 
Indústria de Prefabricação em Betão, estiveram em Portugal e 
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visitaram as instalações da ANIPB. Esta oportunidade permitiu aos 
representantes do BIBM adquirirem uma tomada de conhecimento 
mais próxima do real estado do setor da prefabricação em betão em 
Portugal, informação que foi veiculada numa reunião que decorreu na 
Associação. 

 
JULHO 

 A InovaDomus, Associação que integra a Universidade de Aveiro e 10 
empresas do meta-setor do Habitat, organizou o Seminário final do 
projeto “Cooperar para Reabilitar”, no qual a ANIPB esteve presente 
e por isso recebeu um CD com os 16 guias para a Reabilitação, 
desenvolvidos pela InovaDomus em parceria com diversas 
instituições. 
 

 O LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil realizou o 
Seminário “Aplicação Sustentável de Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD) em infra-estruturas rodoviárias. A Associação esteve 
presente. 

 
 No âmbito do Ciclo de Conferências da CIP – Confederação da 
Indústria Portuguesa, a ANIPB assistiu à Conferência “O Processo da 
Reforma do Estado – O Estado Social e o Crescimento Económico”, 
que teve como oradores, entre outros, António Bagão Félix, Maria de 
Lurdes Rodrigues e Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros.  

 
 Por convite da CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do 
Imobiliário, a ANIPB participou numa reunião de trabalho para a 
discussão técnica relativa ao atual regime de contratação pública. 
Foram focados alguns dos problemas mais recorrentemente 
colocados pelas empresas do setor, como é o caso do regime dos 
preços anormalmente baixos. 

 
 A Associação esteve presente em mais uma reunião da Comissão do 
Regulamento dos Cimentos e Betões, convocada pelo LNEC. 
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SETEMBRO 
 A ANIPB assistiu a mais uma Sessão do Ciclo de Conferências CIP, 
desta feita subordinada ao tema: “Saúde, sociedade e 
desenvolvimento económico”.  
O encerramento ficou a cargo do Ministro da Saúde, Paulo Macedo. 
 

 

OUTUBRO  
 A ANIPB realizou mais uma reunião da Comissão Técnica 121, nas suas 
instalações. Esta reunião teve como objetivo a aprovação da tradução 
da seguinte Norma: 
 
EN 1168:2005+A3: 2013 – Lajes alveoladas 

 
A tradução foi aprovada por unanimidade. 
 

 A Associação foi convidada e esteve presente no Seminário “O 7.º 
Programa Quadro e as Oportunidades no Horizonte 2020 para as 
PME”. Este evento foi da responsabilidade da AIP – Associação 
Industrial Portuguesa e teve como objetivo sensibilizar as Empresas 
para as Oportunidades de Financiamento disponíveis nos Programas 
Quadro, com especial enfoque para as PME. 

 
 A ANIPB esteve presente na Assembleia Geral da Plataforma para a 
Construção Sustentável, que teve como ordem de trabalhos, entre 
outros assuntos, o reconhecimento de novos associados; a aprovação 
do plano de atividades e orçamento para 2014, a eleição de novos 
órgãos sociais e a tomada de posse dos novos órgãos sociais. 

 
Seguidamente, realizou-se o Seminário “Oportunidades para o 
Cluster Habitat no novo Quadro Europeu 2014-2020”. O objetivo da 
realização deste evento foi o de promover a participação das 
entidades do Cluster Habitat Sustentável no programa quadro 
europeu 2014-2020, dando a conhecer o novo quadro de 
oportunidades no plano internacional e nacional através de visões de 
entidades diferentes.  
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 O IPQ – Instituto Português da Qualidade, em conjunto com a 
Comissão Europeia, realizou o Seminário “Diretiva 98/34/CE e 
Regulamento (CE) n.º 764/2008 – objetivos e suas implicações no 
Mercado Interno“, relativo ao Procedimento de Notificação no 
âmbito da presente regulamentação. Este evento foi uma 
oportunidade para debater e clarificar com o IPQ e a Comissão 
Europeia, a aplicação dos mecanismos instituídos pelos diplomas 
acima mencionados. A Associação esteve presente. 
 
    

NOVEMBRO  
 A Associação esteve presente na Assembleia Geral Ordinária da 
CERTIF, a qual teve como ordem de trabalhos a apreciação e votação 
do plano de atividades e orçamento para o ano de 2014, os quais 
foram aprovados por unanimidade. 
Foram também abordados outros assuntos de interesse para o setor.  

 
 

DEZEMBRO  
 A ANIPB compareceu na sede da APCER, que reuniu em sessão 
ordinária da sua Assembleia Geral, para apreciação e votação do Plano 
de Atividades e Orçamento anual. Ambos foram aprovados por 
unanimidade.  
 

 A Associação esteve presente na reunião do Conselho Geral do CTCV – 
Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, na qual foi discutido, 
votado e aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para 2014. 
Foram também debatidos outros assuntos de relevância para o setor. 
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III – Relatório da Actividade ONS 
 

 
Normalização: 
 
 

No âmbito do seu reconhecimento pelo Instituto Português da Qualidade 
(IPQ) como Organismo de Normalização Setorial (ONS) no domínio dos 
Produtos prefabricados de betão, a ANIPB deu continuidade, durante o 
ano de 2013, às atividades relativas à normalização. A Comissão Técnica 
(CT) 121 “Produtos Prefabricados de Betão” é constituída por diversas 
Subcomissões (SC), que acompanham o trabalho dos Technical Comities 
(TC) do CEN (Comité Europeu de Normalização) e da ISO (International 

Standard Organization) - TC 77. 
 
� Organização das Subcomissões da CT 121: 

SC da CT 121 TC do CEN: 

1 - Alvenarias TC 125 - Masonry 
2 - Telhas TC 128 - Roof cov. Products 
3 - Abastecimento de água TC 164 - Water supply 

4 - Drenagem e esgotos TC 165 - Waste water engineering 

5 - Unidades de pavimento e lancis TC 178 - Paving un. & kerbs 

6 - Elementos nos quais os requisitos 
estruturais são dominantes 

TC 229/WG1 - Products for which the stability requirements is 
predominant 

7 - Elementos nos quais os requisitos 
estruturais não são dominantes 

TC 229/WG 2 - Products for which the stability requirements is 
not dominant 

8 - Elementos não estruturais TC 229/WG 4 - Products which do not warrant a specific 
standard and which could be referred to in specific standards 

 

Dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Técnica destacam-se: 
 
� Acompanhamento dos documentos normativos desenvolvidos pelo 

CEN e ISO, através da preparação de votações, títulos, pareceres, 
traduções e reuniões. 

Traduções: 1 

Votações: 1 

Pareceres: 4 

Títulos: 0 

Reuniões CT 121: 1 
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Reuniões SC 1: 0 

Reuniões SC 2: 0 

Reuniões SC 3: 0 

Reuniões SC 4: 0 

Reuniões SC 5: 0 

Reuniões SC 6: 0 

Reuniões SC 7: 0 

Reuniões SC 8: 0 

 

� Elaboração e aprovação da versão portuguesa da seguinte norma: 
 

 

- EN 1168:2005+A3: 2013 – Lajes alveoladas  

 
 

Participação em outras Comissões Técnicas: 

 
Além da coordenação dos trabalhos da CT 121 a ANIPB participou em 
diversas reuniões e trabalhos das seguintes Comissões Técnicas 
portuguesas: 

− CT 104 – Cimento (ONS.ATIC) 

− CT 171 - Sustentabilidade nos Edifícios (ONS.CTCV) 

− CT 176 – Alvenarias (ONS.CTCV) 

− CT 155 – Equipamentos para estradas (ONS.INIR) 

− CT 154 - Agregados (ONS.INIR) 

 

BIBM 
 
Devido à situação económica, a ANIPB não participou em nenhuma 
reunião do BIBM. Apenas recebemos os relatórios da atividade 
desenvolvida pelo mesmo. 
 
Foram apresentados os resultados finais do projeto de investigação 
Holcofire que teve como finalidade realizar novas pesquisas sobre o 
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comportamento das lajes alveolares pré-fabricadas em betão sujeitas ao 
fogo.  
 

Apoio a alunos universitários: 

Colaboração com alunos de licenciatura/mestrado/MBA na realização de 
trabalhos e projetos. 
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IV – Apresentação das Contas do Exercício e 
Proposta de Aplicação do Resultado 
 
 
 
As contas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 
apresentam um resultado negativo de € 28,858.13. 
 
O resultado negativo deste exercício vem, fundamentalmente, da quebra 
da quotização dos Associados que teve uma redução de € 11,957.07 e da 
necessidade de reforçar a provisão para cobrança duvidosa em € 
13,600.00.  

 
Os custos de funcionamento da ANIPB mantêm-se estabilizados e 
reduziram, substancialmente, em algumas rúbricas.  
 
A ANIPB não tem nesta data qualquer dívida em mora ao Estado ou à 
Segurança Social. 
 
A Direção propõe à Assembleia-Geral que aprove a inscrição do resultado 
do exercício em “Resultados Transitados”. 
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V – Demonstração de Resultados, Balanço e 
Contas do Exercício 
 
 
(ficheiro à parte) 

 
 
VI – Parecer do Conselho Fiscal 
 

(ficheiro à parte) 
 


