Circular nº 40/2015
3 de Novembro de 2015

Assunto:

Reforço do Apoio associativo na Certificação de Empresas
Apoio personalizado

Ex.mos Senhores,

A certificação das empresas na actividade de instalação, manutenção e assistência técnica a
equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, incluindo recentemente os
equipamentos de refrigeração em camiões e reboques refrigerados, é uma realidade à qual as
empresas do nosso Sector têm sabido responder.

Este processo iniciou-se em Janeiro de 2013, tendo até ao momento a APIRAC prestado o devido
apoio gratuito aos seus associados, contando-se até ao momento cerca de centena e meia de
empresas certificadas com este apoio. No entanto, verifica-se a existência de um número
considerável de empresas que ainda não estão certificadas, o que contrasta com o número de já
técnicos certificados.

Ao longo deste tempo, a APIRAC recebeu várias solicitações para apoio personalizado a que, face à
intensidade de solicitações, não era possível dar resposta. No entanto, porque se deu um
abrandamento nos pedidos que dão entrada diariamente na APIRAC, decidiu a Direcção ampliar o
apoio concedido, passando a partir de agora o nosso Departamento Técnico a estar disponível para
apoio localizado nas próprias empresas, quando solicitado para o efeito.
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Este apoio localizado respeita sobretudo a aspectos técnicos como o da organização da listagem de
equipamentos de trabalho, sua verificação metrológica, respectivo registo de controlo de datas de
validade e de reparação de avarias, procedimentos internos para verificação de equipamentos não
sujeitos à metrologia legal, definição de tipo, quantidade e rotulagem de vasilhame tendo em conta a
tipificação dos gases fluorados com que a empresa, normalmente, trabalha.

Para o apoio no próprio local das empresas em processo de certificação, estabelecemos uma
valorização deste serviço pela aplicação de um valor simbólico para as empresas, correspondendo à
intervenção de um dos nossos engenheiros pelo período de 2 horas, acrescido da respectiva
deslocação.

Assim, apresentamos uma tabela para apoio técnico com deslocação à empresa:

Notas:
(1)

Os valores de referência consideram uma deslocação com presença de um engenheiro do Departamento Técnico da APIRAC pelo
período de 2 horas na empresa.

(2)

Acresce ao valor da intervenção.

(3)

Acresce de IVA à taxa em vigor

Este reforço em nada alterará o apoio gratuito que remotamente, a partir das instalações da APIRAC,
os Departamentos Técnico e Jurídico continuarão a fornecer aos associados na certificação das suas
empresas.

Com os melhores cumprimentos,

A Direcção da APIRAC
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