
 

N/REF. 174/10                                           Angra do Heroísmo, Dezembro de 2010 

 

Assunto: IINNCCII,,  II..PP..  --  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  EEMM  OOBBRRAA  CCOOMMPPRROOVVAADDAA  AATTRRAAVVÉÉSS  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÕÕEESS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEE  

OOBBRRAA  ––  MMOODDEELLOOSS  99,,  1100  OOUU  1111 

  

Caro Associado, 

 

Relembramos que se encontram disponíveis no site de internet do IInnCCII  ––  IInnssttiittuuttoo  ddaa  CCoonnssttrruuççããoo  ee  ddoo  

IImmoobbiilliiáárriioo,,  II..PP.., os modelos abaixo mencionados, destinados a comprovar as obras executadas ou em curso, 

na actividade da construção civil e que são necessários para efeitos de verificação das condições mínimas de 
permanência na actividade (Revalidação), assim como, para avaliação da experiência sempre que uma 

empresa organiza um pedido de elevação de classe. 

 

Assim, os modelos são os seguintes: 

 

• Modelo 9 – Declaração de Execução de Obra Concluída (Empreiteiro/Construtor); 

• Modelo 10 – Declaração de Execução de Obra em Curso (Empreiteiro/Construtor); 

• Modelo 11 – Declaração de Execução de Obra (Subempreiteiro). 
 

No caso das declarações de execução de obra – Modelos 9 e 10 – destinam-se a comprovar a experiência das 

empresas na execução de obras e devem ser entregues depois de certificadas, no caso de obra particular, 

pela entidade licenciadora após ter sido emitida a licença de utilização, e no caso de obra pública, pelo dono 

de obra pública, após a recepção provisória. 

 

Tratando-se de obra pública ou particular, executada em regime de subempreitada, a declaração – Modelo 
11 – deve ser confirmada pela empresa que deu a obra de empreitada, após a recepção dos trabalhos 

contratados.  

 

Os modelos supramencionados, devem ser enviados quando seja necessário comprovar obras em curso no 

final do regime probatório, assim como nos casos de elevação de classe e reavaliação, de acordo com os 

artigos 13.º, 14.º e 20.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, devendo as declarações ser confirmadas 

pelas entidades supramencionadas. 

 

Em caso de dúvida, o IInnCCII  ––  IInnssttiittuuttoo  ddaa  CCoonnssttrruuççããoo  ee  ddoo  IImmoobbiilliiáárriioo,,  II..PP.., pode solicitar a apresentação da 

facturação correspondente às obras declaradas nos termos antecedentes. 

 

Conforme supramencionado, pode adquirir os modelos através do seguinte link: 

http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/modelos/Paginas/modelos.aspx 

 

Para mais informações, pode contactar o Departamento Jurídico desta Câmara do Comércio ou o InCI, 

através da linha de atendimento 707 201 020. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


