COMPETE 2020 (Aviso n.º 02/2014)
Projetos Conjuntos – Qualificação

Constru+
ACORDO DE PRÉ-ADESÃO

O presente acordo define os termos de manifestação de interesse das empresas do Setor da
Construção no Projeto “Constru+”, promovido pela Associação dos Industriais da Construção Civil e
Obras

Públicas

–

AICCOPN,

inserido

no

Programa

Operacional

da

Competitividade

e

Internacionalização (COMPETE 2020), na modalidade de Projeto Conjunto – Qualificação das PME,
no âmbito do Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 02/2014, de 30 de dezembro de 2014,
elaborado nos termos do previsto nos n.º 6 e 7 do artigo 16º do Regulamento Geral dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento (FEII), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de
outubro.

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO: 9 DE FEVEREIRO
O projeto promovido pela AICCOPN visa, através do desenvolvimento de um
programa estruturado de intervenção e soluções comuns, o reforço da
competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global das
empresas de construção.
Neste âmbito, a AICCOPN está a preparar uma candidatura ao COMPETE 2020,
tendo por objetivo a promoção da Inovação, a Diminuição de Custos
Operacionais e o Aumento da Competitividade da Empresa, mediante a
implementação, nas PME, de um Plano de Ação que inclui, designadamente, as
seguintes iniciativas:
• Capacitação da Empresa, com a disponibilização de informação
e formação específica sobre a utilização da Plataforma Constru+ e fatores de
qualificação e competitividade empresarial.
• Adesão à Plataforma Constru+, que prevê os seguintes serviços:
 Informação imediata sobre oportunidades de negócio, anúncios de
concursos públicos, obras particulares, adjudicações de contratos
públicos e ajustes diretos, com acesso universal através de
computador, telemóvel e tablet;
 Possibilidade de receber pedidos de orçamentos e solicitar
propostas junto da rede de empresas que integram a Plataforma
Constru+;
 Presença no Diretório de Empresas para aumentar a visibilidade da
Empresa, com o objetivo de potenciar efetivas oportunidades de
negócio;



Dossier Obra, com toda a informação exigível para entrar em obra,
em formato digital, validada pela AICCOPN, sempre atualizada e
disponível, a clientes e fornecedores

O custo estimado de participação total, a suportar pelas empresas que
manifestem interesse, será de 500,00€ (acresce IVA à taxa legal em vigor). Este
valor contempla o acesso a todas as ações previstas no Projeto, bem como a
disponibilização dos serviços da plataforma Constru+ durante 12 meses.
Esta iniciativa está sujeita a uma participação de, no mínimo 10 (dez)
empresas.
A aprovação da referida candidatura por parte da entidade Gestora,
permitirá às empresas participantes que preencham os requisitos exigíveis,
usufruir de um cofinanciamento de 50% das despesas consideradas elegíveis,
nos termos da legislação aplicável.
As condições de Pagamento são as seguintes:
 20% até 26 de Fevereiro de 2015
 80% até 31 de Maio de 2015
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
As empresas participantes têm de cumprir, à data de candidatura, os seguintes
critérios de elegibilidade:
a) Cumprir as condições necessárias para o exercício da atividade da
construção (designadamente titularidade de Alvará emitido pelo InCI
ou outro, quando aplicável) ou tratando-se de atividades conexas
estarem devidamente habilitadas, quando exigível;
b) Possuir a situação regularizada perante a Administração Fiscal (AT), a
Segurança Social e as entidades pagadoras de incentivos;
c) Dispor de contabilidade organizada;
d) Dispor de Certificado PME que poderá ser obtido no site www.iapmei.pt;
e) Possuir registo no Portal “Portugal2020”: www.portugal2020.pt/Portal2020;
f) Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição
prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 26 de junho;
g) Apresentar uma situação líquida positiva, reportada ao pré-projeto (ano
de 2013);
h) Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de
recuperação ainda pendente;
i) Ter sede numa das seguintes regiões NUT II: Norte, Centro e Alentejo.
j) Não deter nem ter detido capital numa percentagem superior a 50 %,
por si ou pelo seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos
seus ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, bem como por
aquele que consigo viva em condições análogas às dos cônjuges, em
empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de
apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus.

COMPETE 2020 (Aviso n.º 02/2014)
Projetos Conjuntos – Qualificação

Constru+
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Empresa
Morada (sede)
Nº Identificação Fiscal

Classificação CAE

N.º Telefone

N.º Fax

Email

Site da Empresa

Representada por:

Cargo

Na qualidade de:
CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
Tipos de Obra Executadas

□ Edifícios Residenciais

□ Edif. Não Residenciais

□ Vias Rodoviárias

□ Vias Ferroviárias

□ Obras Hidráulicas

□ Promoção Imobiliária

Outras atividades Especializadas da Construção:
□ Instalações Eléctricas

□ Carpintaria

□ Serralharia

□ Instalação de Climatização

□ Preparação de locais de Construção
□ Outros:________________________________________________
Parcerias

Habitualmente atua em parcerias?

□ ACE

□ Consórcio

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 2013

Vol. Negócios Total
Vol. Negócios Exterior
Capital Próprio
N.º Postos Trabalho

□ Não

OBJETIVOS DA EMPRESA COM A ADESÃO AO PROJETO

Objectivo Dominante
(assinalar apenas uma
opção)

□ Prospeção/entrada
□ Crescimento volume negócios
□ Consolidação de posição no mercado
□ Reposicionamento em segmentos de maior valor acrescentado

Previsões para 2017

Volume de Negócios Total esperado:

_______________________

Volume de Negócios no Exterior:

_______________________

Este Formulário de Inscrição é parte integrante do contrato de Pré-Adesão. Todos os campos são de preenchimento
obrigatório.

Documentos a entregar pela empresa interessada:
- IES do ano de 2013;
- Certificação de PME (obtido através do site do IAPMEI);
Comprovativo
de
registo
no
Portal
“Portugal
http://www.portugal2020.pt/Portal2020
- Cópia das Certidões de não dívida à Segurança Social e AT.

2020”

Pela assinatura do presente documento, a empresa propõe-se participar no
Projeto “Constru+”, promovido pela AICCOPN, inserido no COMPETE 2020, na
modalidade de Projeto Conjunto – Qualificação das PME, no âmbito do Aviso n.º
02/2014, de 30 de dezembro de 2014, aceitando os compromissos e
responsabilidades inerentes à sua participação, expressos no presente
documento.
A empresa declara cumprir todos os Critérios de Elegibilidade constantes do
presente documento.
Este documento deverá ser devidamente preenchido, assinado e remetido, por
email, para geral@aiccopn.pt ou entregue diretamente na sede da AICCOPN ou
qualquer das suas Delegações, até ao dia 9 de fevereiro.

______________, em ______ de _____________________ de 2015

Assinatura

____________________________________________________________________

