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I – Introdução 
 
 
Caros Associados, 
 
O ano de 2020 será lembrado por todos nós pelas piores razões. Não só 
pelo impacto social e económico na sociedade, causado pela pandemia 
Covid-19, mas também pelas dificuldades acrescidas que trouxe às 
empresas e que se irão fazer sentir nos próximos anos. 
 
Já era seguro que a economia nacional seria seriamente afetada em 2020 
e o mesmo acontecerá em 2021. Até agora, o sector da construção 
continua a ser um dos sectores que melhor tem resistido à crise 
resultante da pandemia, no entanto, continua a ser prudente manter as 
perspetivas relativamente contidas quanto à evolução próxima futura do 
mercado da construção, em geral, e da prefabricação em betão, em 
particular. 
 
Mantemos a expetativa de que as empresas associadas da ANIPB 
continuem a ter o melhor desempenho possível neste momento instável 
e seguramente adverso para muitas delas. 
 
Neste último ano, apesar de todas as contingências inerentes e impostas, 
a associação manteve-se sempre próxima dos seus sócios e na 
prossecução dos seus objetivos. 
 
Esperamos e desejamos que no próximo ano consigamos manter o 
trajeto iniciado em 2019, na tentativa de tornar a Associação cada vez 
mais representativa. 
 
Continuamos a contar com o contributo e participação de todos os 
associados, indispensável para atingirmos o nosso objetivo de fortalecer 
e dignificar o setor que representamos! 
 
A Direção 
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II – Resumo Cronológico dos Principais Acontecimentos 
de 2020 
 
JANEIRO 

 A ANIPB, representada pelo seu Vice-Presidente da Direção, Eng.º 
Mário Lacerda, esteve presente na reunião do Conselho de 
Presidentes da CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do 
Imobiliário, entidade da qual a Associação é Sócia. O tema principal foi 
o Orçamento do Estado.  

 

MARÇO 
 A Empresa FEIFIL – Feijão & Filhos, S.A., Sócio n.º 002, deixou de ser 
Associada da ANIPB. 
 

ABRIL 
 A Empresa SPRAL, Lda., de Ílhavo, foi readmitida como Sócio n.º 011. 

 

MAIO 

 A Associação Plataforma para a Construção Sustentável realizou a sua 
27.ª Assembleia Geral. Da ordem de trabalhos constou a Informação e 
Debate sobre assuntos diversos relacionados com o setor, o 
Reconhecimento e Atualização de Associados da Associação, a 
Discussão e Aprovação do Relatório e Contas referente a 2019, bem 
como a Aprovação da Ata da reunião anterior. A ANIPB participou na 
Assembleia, representada pelo seu Vice-Presidente da Direção. 
 

JUNHO 

 A Empresa VIPREMI – Fabricação de Produtos em Betão, Lda., Sócio 
n.º 180, deixou de ser Associada da ANIPB.  
 

 A Empresa AMOP – Artefactos de Cimento Moldados Pré-Fabricados, 
Lda., Associado n.º 168, deixou de ser Sócia da ANIPB. 
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 A ANIPB realizou a sua Assembleia-Geral Ordinária, na Sede, em 
Lisboa, contando com a representação de 9 Empresas associadas. 
Um dos pontos da ordem de trabalhos foi a Apreciação, discussão e 
votação do Relatório da Direção, das Contas do Exercício de 2019 e do 
Parecer do Conselho Fiscal. Foram todos colocados a votação e 
aprovados por unanimidade. 
 
O outro ponto da ordem de trabalhos foi a análise de Outros assuntos 
de interesse para o Setor. Foi manifestado o facto de no ano de 2019 a 
Associação ter desenvolvido um esforço enorme para revitalizar o 
associativismo e ter aumentado consideravelmente o número de 
sócios ordinários e extraordinários. Esta angariação de novos sócios 
veio possibilitar o equilíbrio financeiro da Associação. 
 
Referiu-se ainda que o ano de 2019 foi igualmente importante porque 
também se conseguiu impedir a saída de algumas empresas e assim 
foi possível reorganizar todo o funcionamento da Associação. Foi 
manifestada a vontade de se prosseguir neste rumo para que a 
Associação se torne cada vez mais representativa e útil para o setor. 

 
NOVEMBRO  

 A ANIPB participou na Assembleia Geral da CERTIF – Associação para a 
Certificação. A ordem de trabalhos foi composta pela apreciação e 
votação do plano de atividades e orçamento para 2021, bem como o 
debate de outros assuntos de interesse para o setor. 

 

 A ANIPB foi representada pelo seu Vice-Presidente da Direção, Eng. 
Mário Lacerda, na Assembleia Geral da Plataforma para a Construção 
Sustentável. 
A ordem de trabalhos teve como pontos de debate, informações de 
interesse para o setor; Atualização dos associados da Plataforma; 
Aprovação do valor de quotas para o ano 2021; Aprovação do Plano de 
Atividades e Orçamento para 2021 e aprovação da ata da reunião 
anterior. 
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DEZEMBRO 

 A Direção da ANIPB esteve representada na Assembleia Geral 
Ordinária da APCER – Associação Portuguesa de Certificação, 
entidade da qual a ANIPB é Sócia. Da ordem de trabalhos constou 
apreciação e votação do plano de atividades e orçamento anual para 
o ano de 2020, propostos pelo Conselho de Administração. Os 
mesmos foram aprovados por unanimidade.  
Foram também debatidos outros assuntos de interesse para o setor.   
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III – Relatório da Atividade 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 2019, 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: 0 

Votações: 48 

Pareceres: 12 

Títulos: 0 

Reuniões CT 121: 0 
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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 

 

➢ Este ano não foram elaboradas versões portuguesas de normas 
europeias por não haver nenhuma para o efeito. Continuam a haver 
muitos trabalhos em curso no CEN e possivelmente, em 2022, já 
teremos normas para traduzir. 

 

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) 

− CT 197 - BIM 
 
BIBM 
 
A ANIPB em 2018 desvinculou-se do BIBM por contenção de custos. No 
entanto, mantém uma parceria mais restrita a nível de informação 
técnica e desenvolvimento de projetos europeus. 
 
 

Apoio a alunos universitários: 

Colaboração com alunos de licenciatura/mestrado/MBA na realização de 
trabalhos e projetos. 



Relatório e Contas do Exercício 2020 

 

 
9 

 

IV – Apresentação das Contas do Exercício e 
Proposta de Aplicação do Resultado 
 
As contas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
mantiveram uma evolução positiva no sentido do seu equilíbrio e foi 
apurado um resultado positivo no valor de € 1,360.52. 
 
Esta melhoria do resultado face aos anos anteriores foi devida, 
fundamentalmente, à manutenção da receita proveniente das 
quotizações e a uma redução das despesas de funcionamento.  
 
Foi feito um reforço da provisão para cobrança duvidosa no montante de 
€ 1,675.92.  

 
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”. 
 

 
 

V – Demonstração de Resultados, Balanço e 
Contas do Exercício 

 
(ficheiro à parte) 

 
 
VI – Parecer do Conselho Fiscal 
 

(ficheiro à parte) 
 


