
 

 

 
 
 
 
 
 
N/REF.52/09     Angra do Heroísmo, Julho de 2009 
 

Assunto: RREEVVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLVVAARRÁÁSS  PPAARRAA  22001100  

Caro Associado 

O prazo para a apresentação da documentação necessária à revalidação dos alvarás para o 

ano de 2010 é até ao próximo dia 31 de Julho de 2009, designadamente o balanço e 

demonstração de resultados referentes ao exercício de 2008, tal como tenha sido apresentado 

para o cumprimento das obrigações fiscais. 

 

No entanto, a revalidação para 2010 não necessita, que as empresas apresentem junto 

do INCI a documentação financeira relativa ao ano de 2008. 

 

Assim, basta apenas que essa documentação seja entregue pelas empresas até dia 31 

de Julho, junto da Administração Fiscal e seja por esta devidamente validada, como 

normalmente é feito todos os anos. 

 

No caso de as empresas não procederem à entrega da referida documentação até ao dia 31 

de Julho, poderão fazê-lo até ao dia 31 de Dezembro, sendo a revalidação do alvará sujeita 

ao pagamento de uma taxa agravada. 

 

A não entrega dos documentos necessários dentro dos prazos indicados impede a verificação 

das condições de permanência, implicando a não revalidação do alvará, ou seja o 

cancelamento de todas as habilitações da empresa, não podendo ser novamente requeridas 

antes do dia 1 de Agosto seguinte. 

 

A revalidação para as empresas que tenham obtido alvará pela primeira vez a partir de 

Outubro de 2008 – alvará com número superior a 60492 - é verificado em 2009, o quadro 

técnico exigido, devendo as empresas comprovar o mesmo e proceder ao pagamento da guia 

referente à taxa de revalidação. 

 

Enviamos em anexo informação mais detalhada sobre as condições necessárias de 

permanência que as empresas devem ter para revalidar o Alvará. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

A Direcção. 



 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES MÍNIMAS DE PERMANÊNCIA 

- Quadro Técnico - manter um quadro técnico com especialização adequada aos trabalhos 

enquadráveis no âmbito das habilitações detidas, cf. estabelecido na Portaria 16/2004, de 10 de 

Janeiro. 

No exercício de 2008 deverá cumprir o seguinte: 

- Custos com Pessoal 

Empresas exclusivamente da classe 1 – apresentar um valor não nulo; 

Empresas com classe superior à classe 1 – deter um valor igual ou superior a 7% do limite da classe 

anterior à classe máxima que detém; 

(no exercício de 2008, este valor consta da Demonstração de Resultados, para as sociedades na IES 

Anexo A no campo A0106-coluna N2, para empresários em nome individual com contabilidade 

organizada na IES – Anexo I no campoI116 e para empresários em nome individual, regime 

simplificado, no Modelo 10 no campo 5A – Trabalho dependente – Rendimentos do ano). 

- Capital Próprio 

Empresas exclusivamente da classe 1 – deter um valor não negativo; 

Empresas com classe superior à classe 1 – deter um valor igual ou superior a 10% do limite da classe 

máxima que detém, caso as habilitações detidas se enquadrem entre a classe 2 e a classe 8; no caso 

de possuir classe máxima 9, deverá deter um valor igual ou superior a 20% do valor limite da classe 8; 

(no exercício de 2008, este valor consta do Balanço, para as sociedades na IES – Anexo A no campo 

A0291-coluna N1, e para empresários em nome individual na IES – Anexo I no campo I242). 

- Volume de Negócios em Obra 

Empresas exclusivamente da classe 1 – deter um valor igual ou superior a 10% do valor limite da 

classe 1; 

Empresas com classe superior à classe 1 – deter um valor igual ou superior a 50% do valor limite da 

classe anterior à classe máxima que detém; 

Alerta-se que para o cálculo do valor de volume de negócios em obra não são considerados os 

valores da rubrica “Vendas de Mercadorias”. 

- Indicador de Liquidez Geral 

Empresas com classe superior à classe 1 – deter um valor de 110%, o qual é definido por 

(existências+disponibilidades+dívidas de terceiros a curto prazo)/passivo a curto prazo, de acordo 

com o estabelecido na Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto. 

 



 

 

 

 

 

 

- Indicador de Autonomia Financeira 

Empresas com classe superior à classe 1 – deter um valor de 15%, o qual é definido por capitais 

próprios/activo líquido total, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto 

Os indicadores financeiros não se aplicam nas empresas exclusivamente da classe 1. Alerta-se que, 

caso a empresa não respeite os valores mínimos dos indicadores de equilíbrio financeiro (liquidez 

geral e autonomia financeira), fixados pela Portaria 994/2004, de 5 Agosto, todas as habilitações 

detidas serão automaticamente reclassificadas na classe 1 (n.º 6 do art. 19.º do DL n.º 12/2004, 

09.01). 

 

Caso não cumpra qualquer dos valores mínimos no exercício de 2008, é igualmente aceite para a 

satisfação das condições mínimas de permanência, a média dos valores dos últimos três exercícios 

(2008, 2007 e 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 


