
 

N/REF. 14/11                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2011 

 

Assunto: ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO – CLASSES DAS HABILITAÇÕES. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que os valores das obras correspondentes a cada uma das classes de habilitações 

contidas nos alvarás de construção não vão sofrer alterações este ano? 

 

Trazemos ao seu conhecimento, a publicação da Portaria n.º 57/2011, de 28 de Janeiro, que estabelece a 

correspondência entre as classes das habilitações contidas nos alvarás das empresas de construção e os 

valores das obras que os seus titulares ficam autorizados a fazer.  

 

Tendo em conta a actual situação económica do sector, resultante da grave situação económica e financeira 

ocorrida no passado ano, não são alterados os valores das obras correspondentes a cada uma das classes, 

mantendo-se, pois, os estabelecidos pela Portaria n.º 21/2010, de 11 de Janeiro. 

 

As classes das habilitações contidas nos alvarás de construção e os correspondentes valores, são fixados no 

quadro seguinte: 

  

  

Classes das habilitações 

 Valores das obras 

(em euros) 

  

1 

......................................................  

Até 166 000. 

2 

...................................................... 

Até 332 000. 

3 

...................................................... 

Até 664 000. 

4 

...................................................... 

Até 1 328 000 



 

5 ...................................................... Até 2 656 000. 

6 ...................................................... Até 5 312 000. 

7 

...................................................... 

Até 10 624 000. 

8 ...................................................... Até 16 600 000. 

9 ...................................................... Acima de 16 600 000. 

  

O quadro acima indicado vigora a partir de 1 de Fevereiro de 2011. 

  

É revogada a Portaria n.º 21/2010, de 11 de Janeiro.  

 

Recordamos, porém, que de acordo com o art. 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 20/2003/A, de 6 

de Maio, na Região Autónoma dos Açores, os valores das classes das autorizações contidas nos alvarás 

consideram-se superiores em 40%. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal, que pode ser consultado em www.dre.pt 

ou no site desta câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1296232483.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  
 


