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Seguro APPC
A APPC gere um seguro de grupo
do ramo da responsabilidade civil
profissional, destinado a empresas
associadas, com preços muito
atrativos e escalões de limites de
responsabilidade que vão até ao
montante de 1.5M €.
Se é sócio da APPC e não tem este
seguro, ou quer melhorar as suas
condições, consulte a área
reservada do site da Associação
para obter mais informações.
Caso não seja associado, solicite à
APPC o envio das condições do
seguro e da condição de
associado, sem qualquer
compromisso.

Difusão
A Newsletter da APPC é uma
publicação em formato pdf, sem
periodicidade fixa, que é enviada aos
seguintes destinatários:
• Administração Central, Regional e
Local, incluindo institutos públicos
• Comunidades intermunicipais
• Empresas contratantes
• Empreiteiros
• Organizações de interesse público
• Meios de comunicação social
• Instituições de ensino superior
• Professores universitários de direito
e líderes de opinião
• Principais sociedades de advogados
• Empresas do setor não associadas

RGPD
Se não desejar continuar a receber
esta newsletter, envie um e-mail
para o endereço da APPC com a
palavra REMOVER no assunto

Edições anteriores

A APPC—Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores elegeu por unanimidade a
sua nova Direção, em Assembleia Geral realizada no passado dia 27 de maio, a qual
entrou imediatamente em funções. Jorge Nandin de Carvalho em representação da TPF,
é agora o Presidente, sendo Vogais, Fernando Bagulho em representação do ATELIER DO
CHIADO, Alexandre Portugal em representação da COBA, Artur Gomes da Costa em
representação da CONSULMAR, Nuno Costa, em representação da QUADRANTE,
Bernardo Matos de Pinho em representação da TECNOPLANO e Miguel Guimarães em
representação da STRUCONCEPT.
Esta Direção, que acabará o mandato justamente por ocasião dos 50 anos da Associação
(formada em fevereiro de 1975) apresentou um programa ambicioso baseado no lema
CRESCER, CAPACITAR, COMUNICAR.
CRESCER em linha com as necessidades acrescidas do país para dar resposta aos desafios
do PRR e do PNI2030. CAPACITAR para que o sector possa estar à altura dos desafios
sociais e ambientais com que se defronta a sociedade portuguesa. COMUNICAR por
forma a que as novas gerações tenham noção clara do valor social da arquitetura e
engenharia, na resolução dos problemas da humanidade.
O Programa inclui um trabalho de reflexão estratégica a realizar já nos meses iniciais do
mandato, destinado a aumentar o impacto e relevância da APPC para que surja
rejuvenescida por ocasião dos seus 50 anos. Estão previstas diversas iniciativas tendo em
vista a melhoria dos serviços de Arquitectura e Engenharia, a dinamização do sector bem
como da própria APPC enquanto promotora dos seus associados.
A APPC engloba atualmente 140 empresas de Arquitectura e Engenharia, de entre as
quais as maiores empresas nacionais de Projecto e de Gestão de Empreendimentos. É
um sector prestigiado no estrangeiro, onde as nossas empresas concorrem em paralelo
com as líderes de mercado europeias, com ótimas performances em qualidade e preço.
São empresas que, embora de dimensão média, são determinantes para se atingir o
objetivo anunciado pelo Governo de Portugal de exportarmos 51% do nosso PIB,
porquanto ao projetarem e apoiarem o procurement dos seus clientes, são empresas
potencialmente multiplicadoras de exportações na cadeia da construção, tanto de
materiais, como de equipamentos, como das próprias construtoras, principais
integradoras do setor.
Infelizmente, as políticas públicas nacionais têm levado a um esmagamento sistemático
de preços, limitando drasticamente o desenvolvimento das nossas empresas e o
investimento em processos de investigação e inovação, imprescindíveis em ambiente de
concorrência internacional numa atividade de ponta e sempre em melhoria continua,
como são a arquitetura e engenharia.

Esta edição e as anteriores estão
disponíveis no site da APPC.
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Projetistas e Consultores

Têm sido variadas as iniciativas da Associação no sentido
de motivar as entidades públicas a aplicar, na contratação
deste tipo de serviços, sistemas que considerem a
qualidade e não só o preço na tomada de decisão de
adjudicação, pelo menos, para situações com montantes
que impliquem equipas técnicas numerosas, maior
exigência e maior responsabilidade.
De facto, a arquitetura e a engenharia, são atividades de
imprescindível valor social, desenvolvidas por técnicos
altamente qualificados, geradoras de produtos de valor e
impacto transgeracional; não são commodities e não
podem, num Pais que se pretende desenvolvido, ser
contratadas exclusivamente com base no preço.
O sistema de contratação utilizado pela grande maioria
das entidades multilaterais, que consiste na abertura das
propostas técnicas e financeiras (ou de preço) a dois
tempos diferentes, isto é, classificando primeiro as
propostas técnicas sem se conhecerem, ou melhor, sem
estarem abertas, as propostas de preço, é na nossa
atividade fortemente recomendada.
Este sistema, conhecido na gíria pelo sistema do duplo
envelope pois obriga a envelopes separados para a
proposta técnica e para a proposta financeira ou de preço,
tem naturalmente que implicar um reajuste nas
plataformas eletrónicas de contratação, o que por certo
não é difícil desde que haja vontade dos atores relevantes
para tal.

Projeto, Procurement e Fiscalização, ainda que por fases,
como acontece com frequência no sector privado e no
sector industrial e, nalguns países como é o caso da
generalidade dos francófonos.
Estamos também a aproximar-nos a passos largos de uma
era de forte investimento em que haverá uma tendência
das entidades públicas para adjudicarem obras no regime
conhecido por de Conceção/Construção. Ora o atual CCP,
não possibilita este regime salvo casos muito excecionais.
A APPC tem um documento elaborado sobre o tema que
está em discussão em plataformas e associações do
sistema AEC e que precisa de ser debatido pelas diversas
partes interessadas sob pena de não conseguirmos
cumprir os prazos exigentes do PRR e do Portugal 2030.
Esta nova Direção comprometeu-se com os seus
Associados a prestigiar a Consultoria e em especial a
arquitetura e engenharia, portuguesas. Para isso é
importante promover o reconhecimento pela Sociedade
da importância da arte de bem projetar e controlar a
construção, contemplando os melhores preceitos técnicos
e as novas vertentes do conhecimento, visando a
otimização energética e a prevenção das alterações
climáticas, para garantir uma melhor qualidade de vida para
as novas gerações. Da nossa parte, tudo faremos para que os
nossos associados mereçam a confiança daqueles que
apostam na sua qualidade.

Outra medida de maior responsabilização e geradora de
valor para os Consultores é a contratação global do

Jorge Nandin de Carvalho
Presidente da Direção

INSCREVA-SE NA APPC
Faça parte de uma comunidade constituída por
empresas relevantes no setor de consultoria e
projeto e sinta os seus interesses devidamente
representados e defendidos. Para conhecer as
vantagens de ser associado da APPC, clique nas
imagens seguintes, ou visite o nosso site
www.appconsultores.org.pt

FILIAÇÕES INTERNACIONAIS
A APPC é membro e única
representante de Portugal nas
seguintes federações europeias e
internacionais:
(recomendamos uma visita aos respetivos
websites, pois têm informação muito útil)

Federação Europeia de Associações de Consultores de Engenharia
 www.efcanet.org

Federação Europeia das Associações de Consultores de Gestão
 www.feaco.org

Federação Pan-americana de
Consultores
 www.fepac.org

Federação Internacional de
Engenheiros Consultores
 www.fidic.org

