
 

 

N/Ref. 91/15                                       Angra do Heroísmo, Julho de 2015 

 
Assunto: NOVO REGIME JURIDICO APLICÁVEL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA 
CONSTRUÇÃO. 
 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, que vem 

estabelecer o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção. 

 

A partir da data da entrada em vigor da presente lei, o InCI, I.P. – Instituto da Construção e do 

Imobiliário, I.P., passará a ser denominado por IMPIC, I.P. – Instituto dos Mercados Públicos, 

do Imobiliário e da Construção, I.P. 

 

A presente lei aplica-se a pessoas singulares e coletivas que executem obras públicas ou 

particulares, em território nacional. 

 

Com a publicação do presente diploma, verificaram-se alterações bastante significativas e que 

foram as seguintes: 

 

1. Estabelecimento de dois alvarás distintos:  

a) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas 

b) Alvará de Empreiteiro de Obras Particulares. 

 

2. Estabelecimento de dois certificados (ex título de registo):  

a) Certificado de Empreiteiro de Obras Públicas; 

b) Certificado de Empreiteiro de Obras Particulares. 

 

3. O alvará de empreiteiro de obras públicas e o certificado de empreiteiro de obras públicas 

habilitam as empresas a executar obras particulares; 

4. Possibilidade de executar novos trabalhos no âmbito dos certificados de empreiteiro de 

obras públicas; 

 



 

 

5. Obrigatoriedade de detentores de Certificados de Empreiteiro de Obras Públicas, 

demonstrarem capacidade técnica – devem apresentar técnico adequado às subcategorias 

detidas, que poderá ter vínculo laboral ou de prestação de serviços; 

 

6. É elevado para o dobro o valor dos trabalhos que os detentores dos certificados de 

empreiteiro de obras públicas e de obras particulares podem executar, ou seja passa de € 

23.240,00 para € 46.480,00; 

 

7. Os Alvarás e Certificados serão emitidos por tempo indeterminado, sendo no entanto, as 

condições de permanência na atividade avaliadas anualmente; 

 

8. Os Certificados de Aptidão Profissional (CAP), emitidos em data anterior à entrada em vigor 

do Decreto-Lei n.º 92/2011, de 27 de Julho e válidas a essa data, consideram-se emitidos sem 

dependência do período de validade, não sendo necessário a renovação ou substituição. 

 

Mais informamos que como norma transitória é definido no presente diploma o seguinte: 

 Os alvarás e títulos de registo emitidos ao abrigo da legislação anterior são válidos à 

data de entrada em vigor da presente lei, passando automaticamente a ter validade 

indeterminada, enquanto alvarás de empreiteiro de obras públicas e certificados de 

empreiteiros de obras públicas. 

 Os alvarás emitidos ao abrigo da legislação anterior, com habilitação em empreiteiro 

geral em classe superior à classe detida nas subcategorias determinantes, das quais 

dependeu a concessão daquela habilitação, são alterados no sentido de elevar a classe 

daquelas subcategorias à classe da habilitação detida na classificação de empreiteiro 

geral, no seguimento de requerimento da empresa apresentado ao IMPIC, I.P., no 

prazo máximo de 120 dias após a data de entrada em vigor da presente lei. 

 

O presente diploma entrou em vigor no dia 33  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001155 e não dispensa a sua leitura, 

que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1438163911.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1438163911.pdf

