
 

 

N/Ref. 134/14                 Angra do Heroísmo, Dezembro de 2014 

 

Assunto: AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  AAOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  OO  QQUUAADDRROO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDAASS  EEMMPPRREESSAASS  DDEE  

CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  CCIIVVIILL.. 

 

Caro Associado, 

 

A sua área é a Construção Civil? Fique a par das últimas alterações! 

 
Leva-se ao seu conhecimento, as alterações efetuadas aos procedimentos do InCI – Instituto 

da Construção e do Imobiliário, I.P., no que respeita ao quadro técnico das empresas de 

construção civil. 

 

Como é do seu conhecimento, as empresas de construção civil (alvarás de classes 1 e 

seguintes) devem comprovar ter ao seu serviço o número mínimo de técnicos, com os quais 

estabelecem um vínculo contratual. 

 

No entanto, verificaram-se alterações aos requisitos para o quadro técnico, sendo agora 

possível este ser em regime de prestação de serviços. 

 

Assim, para comprovar o vínculo contratual celebrado entre o técnico e a empresa, este pode 

ser de uma das seguintes formas: 

a) Técnico no Quadro da Empresa:  

 A empresa tem de apresentar a declaração de remunerações referente ao 

último mês entregue na segurança social, onde conste o nome do técnico, ou 

em alternativa, cópia do contrato de trabalho e documento comprovativo de 

admissão do técnico à segurança social, enviando posteriormente ao InCI a 

referida declaração entregue nessa entidade. 

 

b) Técnico Prestador de Serviços (nos casos em que o técnico não faz parte dos quadros 

da empresa):  

 Cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa e o 

técnico; 



 

 

 Cópia da fatura-recibo de prestação de serviços; 

 A empresa deve comprovar que possui um seguro de acidentes de trabalho 

válido e aplicável aos trabalhos que pretende desenvolver; 

 O técnico deve comprovar que também possui um seguro de acidentes de 

trabalho adequado à sua atividade. 

 

Chamamos a sua atenção, que existe incompatibilidade do técnico quando este se encontre 

numa das seguintes situações: 

 Faça parte do quadro de pessoal de uma outra empresa inscrita no InCI, ou seja o 

técnico só pode conferir capacidade técnica a uma empresa, independentemente do 

vínculo contratual que detenha; 

 Desempenhe funções técnicas, a qualquer título, em entidades licenciadoras ou donos 

de obra pública, exceto se estiver autorizado para o efeito, apresentando uma 

declaração de acumulação de funções. 

 

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, pode contatar o Departamento 

Jurídico através do e-mail juridico@ccah.eu, ou pelo telefone 295 204 810. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

 


