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>> IMPRESSOS E INFORMAÇÕES 
 PARA 
 INSCRIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

 

 
Pessoa Coletiva de Utilidade Pública (D.R. II Série, nº 83, de 9 de Abril de 1994) 

 

 
 

>> BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
A empresa ___________________________________________________________________  
 
Com sede em _________________________________________________________________  
 
Representada por ______________________________________________________________  
 
 
Deseja inscrever-se na Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, 
de acordo com o exarado nos seus Estatutos, pela atividade que prossegue. 
 
 
 
 

_____________________ , ______  de _____________________de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizada a inscrição em ____ de__________________________de 20_____,  
 
Na qualidade de Associado _______________  
 
Com o nº de ordem geral_______________ e nº no Distrito________________ 
 
 
 

Porto, ____  de ________________ de 20____ 
 
 
 

A Direção 
 
 
 

 



 

ASSOCI AÇ ÃO PORTUGUESA  
DOS COMERCI ANTES DE M ATERI AIS DE CONSTRUÇ ÃO  

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública (D.R. II Série, nº 83, de 9 de Abril de 1994)  
 

 
>> QUESTIONÁRIO 
 
>> BASE DE DADOS DE ASSOCIADO 
 
>> Firma: ____________________________________________________________________________________  
 
>> Morada: ___________________________________________________________________________________  
 
>> Código Postal: _______________________________  >> Localidade ___________________________________  
 
>> Freguesia ____________________  >> Concelho:  ___________________ >> Distrito_____________________  
 
>> Tel.: _________________________ >> Tlm: ________________________  >> Fax: ______________________  
 
>> E-mail: _____________________________________ >> Site: ________________________________________  
 
 

>> NATUREZA JURÍDICA: 
 

 Sociedade por Quotas  Sociedade Anónima 
 

 Empresário em Nome Individual  Sociedade Unipessoal por Quotas 
 

 EIRL  Outra. Qual _______________________________  

 
 
>> CÓDIGO CAE  >> NÚMERO CONTRIBUINTE 
 

               
 

(Deve enviar p.f. fotocópia do cartão de Identificação de Pessoa Colectiva ou de Empresário em Nome Individual) 

 
>> Nº EMPREGADOS 
 

 Quadros Técnicos  Empregados Escritório 
 

 Emp. Balcão  Vendedores Exterior 
    

 Emp. Armazém  Emp. Transporte 
    

 Gerentes / Administradores  Outros 

 
>> IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE INTEGRAM O ÓRGÃO DE GESTÃO (GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO...) 

  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
 
>> VOLUME DE FATURAÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS (VALORES APROXIMADOS EM EUROS):  

 

201___  ___________________________________  
 

201___  ___________________________________  

 
>> CAPITAL SOCIAL ________________________________  (EUROS) 

 
>> DATA DA CONSTITUIÇÃO______/______/______ 

 



 
 
 
>> Nº VEÍCULOS AO SERVIÇO DA FIRMA 
 

 Ligeiros  Pesados 

 
 
>> Nº ESTABELECIMENTOS ___________________________  
 
 
>> ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 Retalhista  Importador 
 

 Armazenista  Ind. Const. Civil 
    

 Exportador  Fabricante (Produtor de mat. construção) 
    

 Outra   

 
 
>> BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: __________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 
 

>> GRUPOS DE MATERIAIS QUE COMERCIALIZA  CÓDIGO CAE      
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                          
 

 

TABELA         

1 - Materiais básicos (cimento, cal, gesso, areia, pedra e brita) 

2 - Telhas, tijolos e outros produtos de barro vermelho e grés 

3 - Azulejos, ladrilhos e mosaicos 

4 - Louça sanitária, banheiras, torneiras e acessórios para casa de banho 

5 - Móveis e equipamentos para cozinha (lava-louças, exaustores, etc.) 

6 - Produtos de fibrocimento (chapas, depósitos, etc.) 

7 - Artefactos de cimento 

8 - Revestimentos (papéis, telas, aglomerados, cortiça, etc.) 

9 - Pavimentos (alcatifas, vinílicos, borrachas, etc.) 

10 - Pavimentos de madeira e cortiça 

11 - Isolamentos térmicos e acústicos 

12 - Tintas, vernizes e colas 

13 - Telas para isolamentos de terraços, vedantes, mástiques, chapas onduladas, etc. 

14 - Tetos e divisórias 

15 - Perfis, caixilharias e acessórios 

16 - Material de construção de vidro 

17 - Madeiras e derivados (portas, placas, contraplacados, etc.) 

18 - Ferro redondo para betão armado e em perfis para estruturas e outros 

19 - Ferragens, ferramentas e metais 

20 - Tubagens e acessórios de ferro e cobre 

21 - Tubagens e acessórios em plástico 

22 - Portas metálicas, automáticas e automatismos para portas 

23 - Aquecimento e refrigeração de água ou ambiente 

24 - Aparelhos e equipamentos elétricos e eletrónicos diversos 

25 - Outros materiais, aparelhos ou equipamentos 

 



 
 
>> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Para facilitar a organização da V/ candidatura a Associado da APCMC, indique algumas empresas ligadas ao 
sector dos Materiais de Construção com as quais mantenha relações comerciais. 
 
 

>> Firma: ________________________________________________________________________________  
 

>> Morada: _______________________________________________________________________________  
 

>> Código Postal: ___________________________  >> Localidade ___________________________________  
 

>> Tel.: _____________________ >> Tlm: ________________________  >> Fax: ______________________  
 
 
 

>> Firma: ________________________________________________________________________________  
 

>> Morada: _______________________________________________________________________________  
 

>> Código Postal: ___________________________  >> Localidade ___________________________________  
 

>> Tel.: _____________________ >> Tlm: ________________________  >> Fax: ______________________  
 
 
>> CARTÕES DE ASSOCIADO "APCMC" 

 
Indique os nomes dos gerentes/administradores, ou titular da empresa, para efeitos de emissão de cartões 
individuais de sócios APCMC: 
 _________________________________________   ______________________________________________  
 _________________________________________   ______________________________________________  
 _________________________________________   ______________________________________________  

 
 
>> MODALIDADE DE PAGAMENTO DE COBRANÇA DA QUOTIZAÇÃO 
 
 

 Cheque 
 

 Débito em conta (Neste caso, p.f. preencha também impresso anexo) 
 

Banco  Millennium  CGD  Santander Totta  BPI  BES 
 

 MILLENNIUM BCP (NIB____________________________________________) 
 

 CGD  (NIB____________________________________________) 
 

 BPI  (NIB____________________________________________) 
 

 NOVO BANCO  (NIB____________________________________________) 
 

 SANTANDER TOTTA  (NIB____________________________________________) 
 

 CAIXA CRÉDITO (NIB____________________________________________) 

 AGRÍCOLA MÚTUO  
 

 OUTRO___________  (NIB____________________________________________) 
 
 
 

 Transferência para a conta da APCMC no: 
 

 Millennium BCP  CGD  Santander Totta 
 

(Cujo NIB será comunicado oportunamente) 

 
 
 
>> Data: ______________________     __________________________________________  

(ASSINATURA E CARIMBO) 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 

 

Praça Francisco Sá Carneiro, 219, 3º, 4200-313 PORTO 
Tel.: 225 074 210; Fax: 225 074 218; E-mail: geral@apcmc.pt; Site: www.apcmc.pt 

NIPN: 500 969 221 



 
 

>> AUXILIAR DE PREENCHIMENTO AO QUESTIONÁRIO 
 
>> ATENTE AOS SEGUINTES PONTOS ANTES DO 

PREENCHIMENTO DO INQUÉRITO 
 

> O presente tem por objetivo reestruturar os nossos 
arquivos por forma a permitir a gestão informatizada 
do ficheiro de Associados. Para tal, necessitamos 
da colaboração de todos os Senhores Associados 
para que os elementos de informação resultem 
completos, corretos e atualizados. 

> Algumas das rubricas sobre que incide o 
questionário solicitam dados por nós já conhecidos; 
porém, julgamos oportuno aproveitar o presente 
trabalho para confirmar, corrigir ou completar essa 
informação. 

> As rubricas que incidam sobre dados de natureza 
bastante variável deverão ser preenchidas com 
base nos elementos mais recentes de que a 
empresa possua conhecimento. 

> Determinadas perguntas exigem um valor, una 
percentagem, ou uma opinião que sabemos 
impossível ser objetivamente conhecida; apelamos, 
todavia, para a vossa perspicácia e sensibilidade no 
seu preenchimento, pois elas constituem um tipo de 
informação valiosíssima para melhor caracterizar, 
defender e promover o sector Associado.  

> O Inquérito é simples e rápido. 
 Contudo, pensamos numa forma de acompanhar o 

seu preenchimento, resolvendo quaisquer questões 
que possam surgir. 

 Assim, recomendamos que utilize as paginas 
seguintes onde poderá encontrar, ao responder às 
questões, comentários e sugestões úteis. 

> Por último, lembramos que todas as informações 
recolhidas estão sujeitas a absoluto sigilo, não 
podendo ser divulgadas individualmente mas, tão 
só, utilizadas internamente e globalmente para 
efeitos estatísticos. 

 

>> EMPREGADOS 
 

Preencha esta rubrica com base na atual situação de 
emprego. Caso a sua atividade não seja 
exclusivamente comercial inclua em “outros” os 
restantes empregados. 

 

> Quadros técnicos: são os colaboradores, com curso 
superior, a tempo inteiro ou parcial, em regime livre 
ou por conta de outrem. 

 

> Os restantes grupos, caso exista acumulação de 
funções, deverão ser preenchidos de acordo com 
as categorias profissionais ou pela área de serviço 
predominante. 

 

> No total de empregados: deve resultar da soma dos 
diversos grupos incluindo o número de sócios 
gerentes que trabalham na empresa. 

 

>> VOLUME DE FATURAÇÃO 
 

Valor em euros arredondado por excesso (mesmo que 

por estimativa). 

 

>> CAPITAL SOCIAL 
 

Valor em euros, arredondado por excesso se for caso 
disso. 

 
 
 

>> PERCENTAGEM DE ATIVIDADE COMERCIAL 

 

No caso de existir outra atividade comercial e/ou 
industrial para além do comércio de Materiais de 
Construção, deverá indicar, em percentagem, qual o 
peso deste último relativamente ao volume total de 
faturação. 

 

>> GRUPOS DE MATERIAIS COMERCIALIZADOS 
 

Utilize a tabela para escolher os algarismos que 

correspondem aos grupos de materiais que 

comercializa. Caso comercialize materiais não incluídos 

na lista preencha a quadrícula sob o número 25. Mesmo 

que apenas comercialize um dos materiais descritos 

num qualquer grupo, indique o seu número como se 

comercializasse todos. 
 

TABELA         

1 - Materiais básicos (cimento, cal, gesso, areia, pedra e 
brita) 

2 - Telhas, tijolos e outros produtos de barro vermelho e grés 
3 - Azulejos, ladrilhos e mosaicos 
4 - Louça sanitária, banheiras, torneiras e acessórios para 

casa de banho 
5 - Móveis e equipamentos para cozinha (lava-louças, 

exaustores, etc.) 
6 - Produtos de fibrocimento (chapas, depósitos, etc.) 
7 - Artefactos de cimento 
8 - Revestimentos (papéis, telas, aglomerados, cortiça, etc.) 
9 - Pavimentos (alcatifas, vinílicos, borrachas, etc.) 
10 - Pavimentos de madeira e cortiça 
11 - Isolamentos térmicos e acústicos 
12 - Tintas, vernizes e colas 
13 - Telas para isolamentos de terraços, vedantes, mástiques, 

chapas onduladas, etc. 
14 - Tetos e divisórias 
15 - Perfis, caixilharias e acessórios 
16 - Material de construção de vidro 
17 - Madeiras e derivados (portas, placas, contraplacados, 

etc.) 
18 - Ferro redondo para betão armado e em perfis para 

estruturas e outros 
19 - Ferragens, ferramentas e metais 
20 - Tubagens e acessórios de ferro e cobre 
21 - Tubagens e acessórios em plástico 
22 - Portas metálicas, automáticas e automatismos para 

portas 
23 - Aquecimento e refrigeração de água ou ambiente 
24 - Aparelhos e equipamentos elétricos e eletrónicos diversos 
25 - Outros materiais, aparelhos ou equipamentos 
 

 

>> CARTÕES DE ASSOCIADO "APCMC" 
 

Cartões a emitir pela APCMC que, para além de 
identificar o associado, lhe permitirá usufruir de 
descontos especiais em várias unidade hoteleiras, 
conforme roteiro publicado no site da APCMC. 
 
 
 
 
 

ASSOCI AÇ ÃO PORTUGUESA  
DOS COMERCI ANTES DE M ATERI AIS DE 

CONSTRUÇ ÃO  

 
Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 3º 

4200-313 PORTO 
Tel.: 225 074 210; Fax: 225 074 218 

E-mail: geral@apcmc.pt 
Site: www.apcmc.pt

 



 

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DOS COMERCIANTES DE M ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

 

 
Pessoa Coletiva de Utilidade Pública (D.R. II Série, nº 83, de 9 de Abril de 1994) 

 

 
 

>> TRANSFERÊNCIA / DÉBITO EM CONTA – Pagamento de Quotas 

 
>> Entidade credora nº: _________________________________________________________________________  
 
>> Nº de autorização:___________________________________________________________________________  
 
 

 

 

>> IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIADO 
 
>> Firma: ____________________________________________________________________________________  
 
>> Morada: ___________________________________________________________________________________  
 
>> Código Postal: _______________________________  >> Localidade ___________________________________  
 
>> Tel.: _________________________ >> Tlm: ________________________  >> Fax: ______________________  
 
>> E-mail: _____________________________________  >> Site: ________________________________________  
 
 
 
 

>> AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA PARA DÉBITOS DIRETOS 
POR DÉBITO DA MINHA/NOSSA CONTA ABAIXO INDICADA QUEIRAM PROCEDER AO PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS QUE 

LHES FOREM APRESENTADAS PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
 
 
 
 
 

Banco:  

 
Balcão:  

 
NIB:  

 
 
 

 
 
 
>> Data: ______________________     __________________________________________  

(ASSINATURA, CONFORME REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 
 E CARIMBO) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 

 

Praça Francisco Sá Carneiro, 219, 3º, 4200-313 PORTO 
Tel.: 225 074 210; Fax: 225 074 218; E-mail: geral@apcmc.pt; Site: www.apcmc.pt 

NIPN: 500 969 221 

 


