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Internacionalização, contratação
pública e habitação em debate
na AICCOPN
[ AICCOPN
uas semanas
cheias e frutíferas". Foi desta
forma que Reis
Campos, presidente da AICCOPN - Associação dos
Industriais da Construção Civil e
Obras Públicas, se referiu aos últimos quinze dias. "Evidenciando o
dinamismo e a pronta resposta dos
empresários aos desafios da sua Associação", Reis Campos explica que
"começámos no dia 26 de outubro
com um debate com o secretário
de Estado da Internacionalização,
Eurico Brilhante Dias, sobre o processo de internacionalização das
empresas de construção. No día 31
organizámos uma conferência sobre
as principais alterações ao Código
dos Contratos Públicos, na qual contámos com a presença do secretário
de Estado das Infraestruturas, Guilherme d'Oliveira Martins, e, ontem, sexta-feira, terminámos com
a realização das Primeiras jornadas
da Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável, que, por sua vez,
contaram com a participação da

secretária de Estado da Habitação,
Ana Pinho".
Nestes três dias, perante centenas de empresários, debateram-se
temas que são de vital importância
para o futuro das empresas e do setor. A consolidação da presença nos
mercados externos, abordando a
situação atual das empresas e a procura de soluções para os principais
desafios e constrangimentos com
que se defrontam, foi o objetivo do
encontro com o secretário de Estado
da Internacionalização, que sublinhou a necessidade de definição de
uma estratégia coletiva, potenciadora do efeito de arrastamento de
PME especializadas da fileira".
A revisão do Código dos Contratos Públicos, um diploma que,
de acordo com o presidente da Associação, ficou a meio caminho e
cujas implicações só com a entrada
em vigore respetiva aplicação irão
ser identificadas. O secretário de
Estado das Infraestruturas destacou o papel firme desempenhado
pela AICCOPN e pela CPCI - Confederação Portuguesa da Construção

e do Imobiliário, igualmente presidida por Reis Campos, no processo
de consulta pública e mostrou-se
disponível para, em resposta à solicitação do presidente da Associação,
"fazer acompanhar a aplicação do
Código, dos ajustamentos que a prática venha a impor, designadamente
através do IMPIC".
Por seu turno, as Primeiras
Jornadas da Reabilitação Urbana
Inteligente e Sustentável marcaram a entrega dos Certificados às
primeiras empresas qualificadas
com a Marca"R.U.- I.S. -Reabilitação
Urbana Inteligente e Sustentável",
com os quais a AICCOPN "promove a diferenciação das empresas e
a sensibilização do grande público
para a necessidade de procurar empresas capazes de dar uma resposta
eficiente, com padrões de qualidade e sustentabilidade adequados
às novas exigências da reabilitação
urbana".
Numa demonstração do "caráter
estruturante da Reabilitação Urbana e do seu incontornável papel, enquanto vetor estratégico para o de-

senvolvimento do país, aspetos que
são consensualmente reconhecidos,
estiveram presentes nestas Jornadas representantes de empresas,
já certificadas com a marca "R.U.I.S." os quais foram unânimes em
relação à importância da adoção de

marcas que permitam ao mercado
distinguir todos aqueles que cumprem um referencial de qualidade
e de legalidade. "É este o futuro da
reabilitação e nós estaremos ao lado
do tecido empresarial", reitera Reis
Campos.

