
DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO
Relatório relativo a Portugal de 2019 que inclui a apreciação aprofundada da prevenção 
e correção dos desequilíbrios macroeconómicos que acompanha o documento 
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO EUROPEU, 
AO CONSELHO, AO BANCO CENTRAL EUROPEU E AO EUROGRUPO Semestre Europeu de 
2019: avaliação dos progressos realizados em matéria de reformas estruturais, 
prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos, e resultados das 
apreciações aprofundadas efetuadas no âmbito do Regulamento (UE) n.º 1176/2011
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Inquérito europeu à formação profissional contínua (Continuing Vocational Training 
Survey – CVTS). Gabinete de Estratégia e Planeamento Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social - Inquérito à Formação Profissional Contínua Coleção 
Estatísticas 2015 Portugal.

Outros dados:
Volume de formação (somatório de todas as horas frequentadas por cada formando):
CICCOPN: Vol. Form. 2017: 449 571,7 horas; 8854 formandos; 2018: 500 762 horas; 10 
117 formandos
CENFIM: Vol. Form. 2017: 2 340 128 horas; 12 007 formandos; 2018: 2 614 472 horas; 
12 650 formandos
Fontes: CICCOPN: Eng.º Carlos Miranda, e-mail de nov.’19; CENFIM: Relatórios de 
Sustentabilidade 2017 e 2018
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O que é o GECoRPA
Primeiro objetivo: primado da reabilitação como alternativa a mais construção: atingido!
Segundo objetivo: qualidade. A reabilitação a que assistimos tem a necessária 
qualidade?
1. A qualidade da reabilitação depende da competência de múltiplos 

agentes (organizações);
2. A competência dos agentes é validada através da qualificação;
3. O Sistema de Qualificação do GECoRPA assegura a qualificação das 

empresas intervenientes.
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Alterações legislativas recentes: reabilitação sísmica
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A Casa Major Belmonte Pessoa é um dos símbolos mais importantes da Arte Nova da
Cidade de Aveiro.

A sua construção data de 1909, pelas mãos dos arquitetos Silva Rocha e Ernesto Korrodi.

Atualmente é património classificado pela DGPC e propriedade da C. M. Aveiro, que
iniciou a sua Reabilitação em Setembro de 2005, para constituição do novo Museu de
Arte Nova de Aveiro.
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Empreendimentos de construção 
Donos de Obra, que promovem o empreendimento;
Consultores, que auxiliam o Dono de Obra na fase de conceção do 
empreendimento;
Projetistas, que detalham a conceção, produzem a informação necessária para a 
execução do empreendimento e a acompanham;
Especialistas em inspeções e ensaios, que recolhem a informação necessária à 
conceção e projeto do empreendimento, e também ao controlo da execução e à 
monitorização do desempenho em serviço;
Empreiteiros gerais, que executam o empreendimento;
Empreiteiros especialistas, que fornecem serviços especializados durante ou após 
a execução;
Fabricantes/distribuidores de materiais, que fornecem os materiais necessários à 
execução do empreendimento;
Fiscais, que, durante a execução, asseguram o cumprimento do projeto;
Utentes, Indivíduos ou organizações que utilizam o empreendimento construído 
(“feed back”)

Outros atores: Autoridade (autarquias, organismos de tutela, direções-gerais, 
etc.) Coordenador de projeto; Medidor.
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Níveis de qualificação da Portaria n.º782/2009 de 26 de julho.
No setor da construção temos engenheiros, mas faltam-nos bons quadros intermédios e 
bons operários especializados.
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Qualificação: Aquisição e certificação de competências, pela formação ou pela 
experiência
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Os recursos humanos detidos pelas empresas são o principal fator a ter em conta na sua 
qualificação
As imagens constituem uma pequena amostra da diversidade e da especificidade de 
muitas das intervenções de reabilitação.
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Facilitismo na reabilitação:
Lei 41/2015 (3/6) (P. P. Coelho) os empreiteiros de obras particulares não têm de 
demonstrar que têm capacidade técnica! PCC na 10.ª subcategoria da 1.ª categoria 
“Edifícios”.
E também:
Decreto-Lei 307/2009 (23/10) (J. Sócrates) alt. pela Lei 32/2012 (14/8) (P. P. Coelho): 

simplifica ARUs, simplifica o controlo prévio, medidas especiais para edifício com mais 
de 30 anos
Decreto-Lei 555/99 (16/12) (A. Guterres) alt. pelo D.-L. 136/2014 (9/9) (P. P. Coelho) 
Dispensa de comunicação prévia
Decreto-Lei 53/2014 (8/4) (P. P. Coelho) Regime excecional de reabilitação urbana

14



15



As disposições da presente Norma admitem que a recolha dos dados e os 
ensaios são efetuados por pessoal experiente e que o engenheiro 
responsável pela avaliação, pelo eventual projeto de reabilitação e pela 
execução da obra tem uma experiência apropriada ao tipo das estruturas 
que vão ser reforçadas ou reparadas.
Eurocódigo 8, Parte 3
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Fig 26

A produtividade do trabalho diminuiu ligeiramente em 2016-2017 e manteve-se 
globalmente estável em 2018. O fraco desempenho é sobretudo cíclico, devido à 
elevada taxa de criação de emprego em setores com elevada intensidade de mão de 
obra, como os serviços relacionados com o turismo e a construção residencial.
(DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO EUROPEIA, 2019)
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“...a valorização dos recursos humanos constitui uma das principais necessidades à 
modernização do Sector. No caso da construção, as prioridades em matéria de emprego 
passam fundamentalmente pela criação de empregos qualificados,... invertendo a 
tendência actual de criação de emprego não qualificado e, por consequência, precário.
…
“Em matéria de recursos humanos importa ter presente que a prioridade passa pela 
formação e qualificação do emprego no Sector, como condição essencial para a 
modernização das empresas e suporte para a introdução de novas tecnologias e para o 
acréscimo da produtividade. Actualmente, a construção é uma actividade fortemente 
geradora de emprego não qualificado e precário. No futuro, é essencial que seja um 
sector criador de emprego qualificado.”
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Tradição portuguesa de desvalorização dos ofícios mecânicos: Posições de Ribeiro 
Sanches e Almeida Garrett .
Secundarização do ensino tecnológico
Cursos de Especialização Tecnológica (CET) atualmente designados por "Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais".
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Segundo a OCDE, é essencial para Portugal aumentar a qualificação dos seus recursos 
humanos e das sua empresas:
“Aumentar as qualificações é a chave para alcançar níveis mais elevados de bem-estar e 
de prosperidade.”
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Segundo a OCDE, é essencial para Portugal aumentar a qualificação dos seus recursos 
humanos e das sua empresas:
“Aumentar as qualificações é a chave para alcançar níveis mais elevados de bem-estar e 
de prosperidade.”
Aproveitar a iniciativa “Reabilitar como Regra” para promover as alterações legislativas 
necessárias para criar um estímulo ao aumento dos RH da construção.
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