Volume de Negócios Anual, do último ano disponível (1):

Valor de Quota Mensal:

Até € 150.000,00

1º Escalão

1º Escalão ____________________________________ € 15,00

Entre € 150.000,01 e € 300.000,00

2º Escalão

2º Escalão ____________________________________ € 35,00

Entre € 300.000,01 e € 750.000,00

3º Escalão

3º Escalão ____________________________________ € 50,00

Entre € 750.000,01 e € 1.250.000,00

4º Escalão

4º Escalão ____________________________________ € 100,00

Entre € 1.250.000,01 e € 5.000.000,00

5º Escalão

5º Escalão ____________________________________ € 150,00

Superior a € 5.000.000,01

6º Escalão

6º Escalão ____________________________________ € 200,00

(1) Para comprovação do escalão em que a V. empresa se encontra deverão enviar cópia do Anexo A e Declaração Anual para efeitos de IRC

A liquidação poderá ser feito opcionalmente, através das seguintes modalidades:
Para efeitos de acesso a benefícios relativos a descontos em formação profissional na APIEF
(20%), reembolso em quotas por despesas de examinação de certificação no CENTERM (20%),
apoio gratuito na instrução de alvarás e na organização de processos de certificação de
empresas, o recém‐associado deverá assegurar fidelização junto da Associação, que se traduz
no pagamento de quotas correspondentes a um ano de filiação. Assim, ao pagamento da jóia e
do primeiro mês de quotização, acresce o pagamento de oito meses, de forma a configurar um
ano de quotização.

Mensal
Semestral (desconto 2%)
Anual (desconto de 4%)

O acto da inscrição implica o pagamento de uma jóia no valor correspondente a três meses de quotização.

EMPRESA:
MORADA DA EMPRESA:
CÓD. POSTAL:
DEPARTAMENTO

CONCELHO:
TELEFONE

DISTRITO:
FAX

EMAIL

GERAL
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
COMERCIAL
WEB SITE:
PESSOA A CONTACTAR:
TELEFONE:
DELEGAÇÕES:

FAX:

EMAIL:
TELEFONE:

Vem requerer a sua inscrição como membro da APIRAC – Associação Portuguesa das Empresas dos Sectores Térmico, Energético e do Ambiente

(DATA)

(ASSINATURA E CARIMBO)
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I | Caracterização da Empresa:
Natureza Jurídica:

Início actividade:

Capital Social:

NIF:

Volume de facturação:

N.º de colaboradores

N.º de colaboradores

Internos:

Externos:

Gastos com o pessoal:

II | Caracterização da Actividade:
CAE Principal:

Secundário:

Possui Alvará ou Certificado: Sim

N.º

Não

(2)

Possui Certificação:

EMPRESA/

Sim

Certificação da Empresa N.º

Não

(3)

Possui Certificação:

TÉCNICOS/

Sim

Quantos Técnicos Certificados têm na Empresa?

Não

(3)

(2) Se não, e pretendendo obter Alvará ou Certificado, dispondo a Apirac de um serviço gratuito para a instrução e apresentação de candidaturas a atribuição de
Alvará ou Certificado junto do IMPIC, preencha por favor, no quadro III.
(3) No âmbito do Decreto‐Lei n.º 56/2011, para o manuseamento de equipamento que contenha gases fluorados com efeito de estufa.

Escolher a Actividade Principal:

Consultadoria/ Certificação Energética:

REH

RECS

Consultadoria/ Projectista de instalações:

AVAC

Refrigeração

Fabricante:

AVAC

Refrigeração

AVAC

Refrigeração

Distribuidor:

AVAC

Refrigeração

Instalador/ Assistência Técnica/ Manutenção:

AVAC

Refrigeração

Higiene Ambiental / Qualidade do Ar Interior (QAI)

AVAC

Análise QAI

Sistemas de Gestão Técnica de Edifícios

Fabricante

Integrador

Importador:

e/ ou Exportador:

III | Habilitações – Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas (EOP)
4.ª Categoria – Instalações Eléctricas e Mecânicas
Indique a(s) classe(s) pretendida(s): de 1 a 9: _______________________________________
Subcategorias:
1.ª Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão com potência até 50 kVA ..................................................... 
2.ª Postos de transformação até 250 kVA .................................................................................................................... 
3.ª Postos de transformação acima de 250 kVA .......................................................................................................... 
4.ª Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço até 30 KV .............................................................................. 
5.ª Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço acima de 30 KV..................................................................... 
6.ª Instalações de produção de energia eléctrica até 30 KV ........................................................................................ 
7.ª Instalações de produção de energia eléctrica acima de 30 KV .............................................................................. 
8.ª Instalações de tracção eléctrica .............................................................................................................................. 
9.ª Infra‐estruturas de telecomunicações .................................................................................................................... 
10.ª Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de detecção ........................................................................ 
11.ª Instalações de elevação ........................................................................................................................................ 
12.ª Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração................................................................................... 
13.ª Estações de tratamento ambiental ....................................................................................................................... 
14.ª Redes e ramais de distribuição de gás, instalações e aparelhos de gás ............................................................... 
15.ª Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustível ........ 
16.ª Redes de ar comprimido e vácuo .......................................................................................................................... 
17.ª Instalações de apoio e sinalização em sistemas de transportes .......................................................................... 
18.ª Gestão Técnica Centralizada ................................................................................................................................. 
19.ª Outras instalações mecânicas e electromecânicas............................................................................................... 
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III.I | Habilitações – Certificados de Empreiteiro de Obras Públicas (EOP)
Subcategorias de trabalhos enquadráveis no certificado de empreiteiro de obras públicas
a) Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias ................................................................................................... 
b) Estuques, pinturas e outros revestimentos ............................................................................................................. 
c) Carpintarias ............................................................................................................................................................... 
d) Trabalhos em perfis não estruturais ........................................................................................................................ 
e) Canalizações e condutas em edifícios ...................................................................................................................... 
d) Instalações sem qualificação específica ................................................................................................................... 
g) Restauro de bens imóveis histórico‐artísticos ......................................................................................................... 
h) Calcetamentos .......................................................................................................................................................... 
i) Ajardinamentos ......................................................................................................................................................... 
j) Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão ................................................................................................. 
k) Infra‐estruturas de telecomunicações ..................................................................................................................... 
l) Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de detecção



m) Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração ..................................................................................... 
n) Redes e ramais de distribuição de gás, instalações e aparelhos a gás .................................................................... 
o) Gestão técnica centralizada ..................................................................................................................................... 
p) Demolições ............................................................................................................................................................... 
q) Movimentação de terras .......................................................................................................................................... 
r) Armaduras para betão armado ................................................................................................................................. 
s) Cofragens .................................................................................................................................................................. 
t) Impermeabilizações e isolamentos ........................................................................................................................... 

V | Outras Informações sobre a Actividade:
Dificuldades sentidas na actividade (indicar):

VI | Formação Profissional:
Acções desenvolvidas?

Sim

Não

Quais?
Duração:

Entidade Formadora:

A Entidade dispõe de Plano de Formação?

Sim

Não

(3) No caso de resposta negativa, gostaria de beneficiar desse serviço?

Sim

Não

VI | Comentários ou Observações sobre a situação da Empresa ou do Sector em geral:

VII | Principais expectativas na adesão à APIRAC:

Obrigado pelo preenchimento integral da ficha de inscrição do Associado APIRAC
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