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AICCOPN tem marca distintiva
para reabilitação urbana
[mccopN1
eis Campos, Presidente
da AICCOPN - Associação dos Industriais da
ConstruçãoCivileObras
Públicas, destaca que
"o caráterestruturante da Reabilitação Urbana e o seu incontornável papel enquanto vetor estratégico para
o desenvolvimento do país são consensualmente reconhecidos, mas,
de igual modo, não se pode ignorar a
importância das empresas neste processo, nem o seu esforço no sentido de
disponibilizar ao mercado soluções
ajustadas a uma Reabilitação Urbana
Inteligente e Sustentável".
"A diferenciação das empresas
e a sensibilização do grande público para a importância de procurar empresas capazes de dar uma
resposta eficiente, com padrões de
qualidade e sustentabilidade adequados, levou-nos à identificação da
necessidade de disponibilizar uma
marca capaz de distinguir todos
aqueles que cumprem um referencial de qualidade e de legalidade",
refere Reís Campos, considerando
que "este é um mecanismo de regulação do mercado com o qual se
pretende afastar todos aqueles que
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atuam clandestinamente e o nível
de adesão das empresas numa fase
ainda inicial deste projeto é bem
revelador do seu interesse e relevância."
"Esta é uma iniciativa que a
AICCOPN lançou e que conta com o
apoio do Norte2020 e que, estamos
certos, reúne todas as condições para estabelecer um novo padrão de
exigência que permitirá colmatar
problemas que todos reconhecemos estarem a agravar-se, como a
concorrência por parte de entidades
que atuam à margem da lei e, consequentemente, aumentam significativamente os riscos associados à sinistral idade laborai e a más práticas
construtivas, cujos efeitos recaem,
mais tarde, sobre os consumidores",
acrescenta o dirigente.
'A marca AICCOPN 'Reabilitação
Urbana Inteligente e Sustentável' é
uma garantia de cumprimento de
requisitos legais, como a habilitação
legal para a atividade da construção,
ou a detenção de seguro de acidentes
de trabalho adequado, entre outros,
mas também exige a demonstração
de competências técnicas, e acreditamos que o mercado não tardará
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em solicitar às empresas esta qualificação", refere o presidente.
"Sem custos para as empresas
nem para os particulares, aAICCOPN
está jáadisponibilizaraQualificação
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"R.U.-I.S. Reabilitação Inteligente e
Sustentável" a todas as empresas
do setor que atuam neste mercado
e cumprem os requisitos exigidos, e
vamos em breve lançar uma grande

campanha de comunicação para a
sua promoção. É este o futuro da Reabilitação e nós estaremos ao lado
do tecido empresarial", conclui Reis
Campos. //

