
Iº Encontro Nacional da Construção e Imobiliário

Promover o Crescimento, Defender o Setor

Programa

15.00h - Abertura dos trabalhos 

Presidente da CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário

15.15h - A Fileira da Construção e do Imobiliário – Situação Atual, Perspetivas  

14.30h - Receção participantes

Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços  
 
Associação dos Industriais da  Construção Civil e Obras Públicas 
 
Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal 
 
Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários 
 
Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção 
 
Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores 
 
Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores 
 
Associação dos Industriais de Construção da Madeira 
 
Associação Portuguesa dos Grossistas de Aços, Metais e Ferramentas 
 
Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal 
 
Associação dos Instaladores de Portugal 
 
Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora 
 
Associação Portuguesa dos Avaliadores de Engenharia 
 
Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios 
 
Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais 
 
Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica 
 
Associação Profissional dos Empresários Portugueses de Eletricidade 
 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão 
 
Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes

17.15h - Intervenções dos Empresários

18.00h - Conclusões – Encerramento dos Trabalhos 

Presidente da CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário

Lisboa 
5 de Junho

FILEIRA DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO NÃO 

PODE CONTINUAR SEM RUMO

 

O setor está, neste momento, numa situação limite. 

Está em causa a sobrevivência das empresas e a manu-

tenção do emprego.

Por isso, o Setor não pode continuar à deriva e a ser 

diariamente surpreendido com decisões avulsas, que 

mantêm os empresários num estado de quase para-

lisação.  De facto, a minha preocupação decorre da 

ausência de perspetivas quanto ao futuro, sobretudo 

tendo em conta que, contrariamente ao que o Go-

verno entende, não estamos a viver um processo de 

reajustamento e de adaptação gradual do setor à atual 

realidade, mas sim, à destruição, em queda livre, das 

empresas da construção e do imobiliário.

Toda a fileira está, neste momento, reunida na CPCI 

– Confederação Portuguesa da Construção e do Imo-

biliário. A força do nosso setor não pode ser ignorada. 

Promoveremos a união dos empresários da construção 

e do imobiliário numa ação de mobilização nacional, 

pois mais do que nunca, é fundamental que os deci-

sores políticos tomem consciência da importância do 

setor para a criação de uma nova dinâmica de cresci-

mento sustentado da nossa economia.

Tenha-se a certeza de que não iremos assistir indiferen-

tes à desagregação do nosso setor. Considero, por isso, 

que, mais do que nunca, o associativismo faz sentido. 

É imprescindível que, à semelhança do que sucedeu 

noutras alturas, os empresários se unam em torno da 

sua Confederação e que, todos juntos, façamos ouvir a 

nossa voz. 

                                 Reis Campos - Presidente da CPCI

SALA TEJO 



Número de Associado_____________________________________________________________________________________________    

Empresa: _______________________________________________________________________________________________________    

Distrito: _________________________________    Concelho: ___________________________________________________________ 

Contacto Telefónico: _________________________________    Email: ____________________________________________________ 

Nome do Participante: ___________________________________________________________________________________________    

Cargo: _________________________________________________________________________________________________________    

 

Nome do Participante: ___________________________________________________________________________________________    

Cargo: _________________________________________________________________________________________________________    

 

Nome do Participante: ___________________________________________________________________________________________    

Cargo: _________________________________________________________________________________________________________   

 

Nome do Participante: ___________________________________________________________________________________________    

Cargo: _________________________________________________________________________________________________________   

 

A AICCOPN está em condições de, a preço reduzido 10€ por pessoa, garantir viagem de autocarro de ida 
e volta, com partida na Sua Capital de Distrito, até ao Pavilhão Atlântico. 
 

Cheque n.º: _________________________________    Banco: ____________________________________________________ 

Transferência  Bancária  - Banco Popular - NIB: 0046 0103 01818800150 03 (no caso de optar por esta forma de pagamento deve enviar o 

comprovativo em anexo à inscrição para a AICCOPN) 

As inscrições deverão ser remetidas até ao dia 1 de junho, sexta - feira, para a  

AICCOPN -Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas  

para os seguintes contactos: 

Morada: Rua Álvares Cabral 306 - 4050-040 Porto  

Fax: 223402297 / Email: geral@aiccopn.pt 

Para mais informações contacte-nos através do número, 223402200

Caro Associado,

Desde 1892, ano que marcou o nascimento da AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, 
foram muitos os obstáculos que ultrapassámos e as “batalhas” que vencemos.

Hoje estamos colocados perante aquele que será, certamente, um dos maiores desafios que se coloca à nossa atividade. Fruto 
da total incapacidade de reconhecer a real importância da construção e do imobiliário e de mobilizar um setor onde, todos os 
dias desaparecem 12 empresas e são eliminados 360 empregos.

Não podemos continuar à deriva! É, pois, tempo de mostrar a nossa força e de criar uma dinâmica de união. De dizer basta, 
de afirmar que os empresários da construção atingiram o limite e de reafirmar aos Governantes que as nossas empresas são, 
inequivocamente, uma das soluções para os problemas que o País enfrenta.

Quero, por isso, convidá-lo a estar presente no 1º Encontro Nacional da Construção e do Imobiliário, uma iniciativa da CPCI – 
Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, estrutura presidida pela AICCOPN e que agrega toda a fileira, que 
se realizará no próximo dia 5 de junho, em Lisboa, no Pavilhão Atlântico.

É imprescindível contar com a sua participação. Todos juntos, em defesa do nosso Setor!

O Presidente da Direção 
Manuel Joaquim Reis Campos

Ficha de Inscrição


