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Associações Filiadas :

AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
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ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2010

APOSTAR NO INVESTIMENTO ESTRUTURANTE, ESTIMULAR A REABILITAÇÃO
E APOIAR A EXPORTAÇÃO

1. Enquadramento
1.1. Com um crescimento médio anual do PIB de apenas 0,9%, entre 2001 e 2008, a
economia portuguesa atravessa um dos períodos de mais fraco crescimento da sua
história recente. Acresce que as previsões para 2009 apontam, generalizadamente, para
uma quebra em termos reais do PIB, com o Banco de Portugal a avançar, nas suas
previsões mais recentes, uma redução que pode rondar os 2,7%.
Importa sublinhar que este anémico desempenho do PIB conduziu a um distanciamento
crescente, em termos económicos, entre o nosso país e os nossos parceiros europeus,
dado que, para o mesmo período (2001/2008), o PIB da área Euro deverá ter registado
um crescimento médio anual de + 1,8%.
Adicionalmente, nas suas mais recentes previsões de médio prazo, a OCDE estima que
a taxa de crescimento médio anual da economia portuguesa se situe nos 1,4% entre
2012 e 2017, em contraste com os 2% previstos para a zona Euro. Em síntese, Portugal
continuará a empobrecer por comparação com os seus congéneres europeus.
Este enquadramento económico difícil tem influenciado muito negativamente o
desempenho de diversos sectores de actividade, mas o da Construção tem sido um dos
mais penalizados.
De facto, desde 2002 a actividade de construção tem vindo a contrair-se
sucessivamente, estimando-se que ao longo dos últimos 8 anos, 2009 inclusive, a
quebra acumulada da produção do Sector ultrapasse já os 30%, com particular
relevância para a enorme quebra verificada no segmento da construção residencial, a
qual, no mesmo período, deverá ter atingido os 55%.
Pode afirmar-se que o sector da Construção vive, actualmente, a mais prolongada e
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profunda crise de que há registo, agravada ainda pelo facto de as previsões para 2010
serem muito desanimadoras. A verificar-se tal perspectiva, a situação será dramática não
só para este Sector mas também para a generalidade da economia portuguesa, para a
qual, como é sabido o desempenho da Construção é decisivo. Importa relembrar que a
Construção tem um importante efeito multiplicador sobre a restante economia,
nomeadamente em termos de emprego, estimando-se que por cada posto de trabalho
criado no sector da construção sejam gerados 2 postos de trabalho adicionais no
conjunto da economia.
Não admira, pois, que no último ano, entre o 3.º trimestre de 2008 e o 3.º trimestre de
2009, o emprego na construção se tenha reduzido em 50.475 trabalhadores, enquanto
no conjunto da economia essa quebra atingiu os 180.300.

1.2 Não obstante o quadro muito negativo que tem caracterizado a actividade do sector
da Construção nos últimos anos, torna-se imprescindível, no actual contexto de crise,
uma vontade concreta no sentido de relançar a economia e a criação de emprego
através da promoção do investimento público.

No entender da FEPICOP são prioridades que, aliás, foram assumidas pelo Governo no
seu programa que se esperam ver concretizadas no Orçamento de Estado para 2010, as
seguintes:



Conclusão do programa de modernização do parque escolar (modernização das
escolas do ensino secundário e qualificação da rede escolar do 1.º ciclo e pré
escolar);



Concretização do programa de modernização das unidades de saúde, quer da
rede de cuidados primários, quer da rede de cuidados hospitalares;



Construção e renovação de equipamentos sociais, incluindo a rede de cuidados
continuados integrados;



Construção e modernização de infra-estruturas, em áreas decisivas como a
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energia, as redes de banda larga de nova geração, o abastecimento de água, o
saneamento e o tratamento de resíduos, a logística e as redes de transportes,
incluindo a rede transeuropeia de transportes.
Para tornar esta política efectiva, num contexto de défices públicos elevados, é
necessária uma maior participação da iniciativa privada, é indispensável atrair e mobilizar
os agentes económicos privados para o financiamento das infra-estruturas e, por via
dessa participação, intensificar as Parcerias Público Privadas (PPP’s). Por outro lado,
torna-se imperioso aproveitar em pleno os fundos comunitários e as verbas previstas no
QREN e, simultaneamente, evitar novas derrapagens nos prazos previstos de
concretização do investimento, cumprindo escrupulosamente os planeamentos traçados,
sob pena de se desbaratarem as oportunidades para a sua realização e de adiar o
desenvolvimento do País.

1.3.

Mercê

da

conjugação

de

diversos

factores

há

muito

consensualizados

(desaparecimento do mercado de arrendamento, inexistência de uma cultura de
preservação do património edificado, ausência de uma política de ordenamento do
território, entre outros), o paradigma vigente desde meados da década de 70 tem sido o
da construção nova. Assim se explica que, ao contrário do que se verifica na União
Europeia, o segmento dos trabalhos de reabilitação tenha mantido uma reduzida
expressão no conjunto da produção do sector da construção.
Esta situação tem produzido graves consequências para a economia portuguesa que se
consubstanciam na degradação do património edificado, na desqualificação dos espaços
urbanos e na obsolescência de importantes infra-estruturas públicas.
É, pois, absolutamente prioritária a mudança do paradigma e reabilitar deve ser a nova
palavra de ordem. Reabilitar para preservar e recuperar valor económico. Reabilitar para
poupar despesas incomportáveis para o nosso País, de que é exemplo bastante a
necessidade de ganhar eficiência energética no parque edificado como forma de minorar
a imensa factura paga anualmente com a importação de energia.

1.4. Adicionalmente, um dos aspectos fundamentais a ter em consideração é o papel
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preponderante que o sector da Construção tem em termos de exportação de serviços.
Na verdade, tem sido afirmado de forma consensual que, devido à difícil situação em que
o nosso país se encontra, particularmente em termos de défice externo, a economia
portuguesa precisa de exportar mais, vender mais ao exterior e por isso têm sido
implementadas medidas de apoio ao sector exportador.
Mas não se pode ter a visão redutora de que exportar significa só venda de produtos.
Exportar é também vender serviços. E, nesse campo, tem sido esquecido o papel
fundamental que a Construção tem assumido, nos últimos anos, em que tem respondido
por uma parcela importante das nossas exportações. Em termos de ilustração, importa
referir que o volume de negócios das empresas de construção nacionais no estrangeiro
atingiu, em 2008, os 3,3 mil Milhões de Euros, valor que representa mais de 15% do
volume de negócios global, justificando-se plenamente a implementação de medidas de
apoio a essa importante parcela do negócio.

2. Medidas propostas

a. PROMOVER A REABILITAÇÃO URBANA

- Através do lançamento de obras
. À semelhança do programa lançado para reabilitação dos edifícios escolares e
que tem gerado um efeito positivo sobre o emprego e, consequentemente, sobre a
economia, deveriam ser lançados projectos de reabilitação/modernização de outros
edifícios públicos, como sejam, esquadras, prisões, hospitais, património cultural,
edifícios administrativos, cuja (pequena/média) dimensão torne possível haver obras já
em execução durante o ano 2010.

- Pela criação/reforço de incentivos fiscais
. Introdução no quadro legal de um benefício fiscal semelhante ao que vigorou
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para as “Contas Poupança Habitação”, quer no que respeita a dedução à colecta de IRS,
quer por forma a que os juros provenientes de depósitos em contas dessa natureza
sejam isentos de tributação em IRS, mas cuja poupança seja dirigida à execução de
empreitadas de conservação e reparação de habitação já existente, com o objectivo de
incentivar o mercado da reabilitação;
. Criação de uma dedução ao imposto sobre o rendimento (dedução à colecta),
pela aquisição de materiais de isolamento térmico e de produção de energias alternativas
tendo em vista a melhoria das condições energéticas e térmicas dos edifícios (no âmbito
do objectivo Poupança de Energia);
. Alteração da actual Verba 2.27 da lista I anexa ao Código do IVA (Taxa de 5%
em obras de reparação de habitação) tornando-a extensível aos materiais de
construção incorporados nesse tipo de obras, mesmo quando o valor desses materiais
ultrapasse os 20% do montante das prestações de serviços. A haver algum limite para o
valor dos materiais aplicados, esse limite não deveria ser inferior aos 50%.
Tal alteração, para além de contribuir para a redução do trabalho informal,
constituiria um incentivo para a melhoraria das condições energéticas e térmicas dos
edifícios já existentes.
. Alargamento dos Fundos de Investimento Imobiliário para Arrendamento
Habitacional, criados pela Lei nº 64-A/2008 de 31 de Dezembro, às empresas de
Construção, permitindo-lhes neles colocar os fogos que detêm em carteira e para os
quais não conseguem escoamento no mercado.

- Pelo estímulo do Mercado de Arrendamento
. Através da alteração do NRAU, no sentido da liberalização das rendas
antigas, já que, tal como a FEPICOP sempre defendeu, não pode caber ao senhorio o
papel social que lhe tem sido atribuído ao longo dos últimos anos, mas antes deve o
Estado assumir a sua função social, quer através da criação de um subsídio social de
renda para quem comprovadamente dele necessite, ou, em articulação com as
instituições de apoio social, encontrar soluções socialmente mais adequadas e que
garantam uma melhor qualidade de vida aos inquilinos para os quais não se justifique a
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manutenção na anterior residência. Ainda neste contexto, será de considerar a
necessidade de expandir a oferta de alguns serviços públicos em áreas sociais,
admitindo-se a construção de novos edifícios ou a reabilitação de alguns já existentes;
. Simplificando os processos de despejo, de modo a que se solucione, de
forma rápida, as situações em que se verifiquem atrasos no pagamento das rendas.
No que respeita ao NRAU várias situações passaram a constituir título executivo,
designadamente para efeitos de despejo do local arrendado, seguindo a forma de
execução para entrega de coisa certa. É porém imperioso que a acção executiva seja
mais célere, para assegurar a eficácia do regime de despejo do local arrendado, aspecto
que se tem revelado como entrave fundamental à dinamização do mercado do
arrendamento.
Para além da pretendida celeridade da acção executiva e quanto ao caso específico da
falta de pagamento das rendas, sugere-se a adopção das seguintes medidas:
- A resolução do contrato pelo senhorio deve poder ter lugar pela mora de apenas 1 mês
no pagamento da renda (actualmente a mora tem de ser superior a 3 meses) (cf. artigos
1083º do Código Civil);
- A resolução pelo senhorio fundada na mora de 1 mês no pagamento da renda deve
operar por comunicação à contraparte onde fundamentadamente se invoque a obrigação
incumprida, não se devendo admitir que o arrendatário possa, salvo acordo das partes,
pôr fim à mora procedendo ao pagamento (actualmente tal é admissível de forma
sistemática - cf. artigo 1084º do Código Civil).
Para além do acima referido, considera-se que a nova lei do arrendamento
aprovada em Espanha poderá servir de base de reflexão na reforma do NRAU que se
impõe tenha lugar com a maior premência.

- Pela criação de incentivos fiscais
. Dedução ao rendimento predial de 30% a título de despesas de conservação e
reparação (reposição em vigor do sistema que vigorou entre 1989 e 1993), sem prejuízo
da possibilidade de dedução da totalidade das despesas efectuadas, se superior;
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. Introdução de um mecanismo que permita a amortização/reintegração, num
período razoável (10 anos), de 50% do valor de aquisição do imóvel no rendimento
colectável do proprietário, a um ritmo anual relativamente pequeno (5%), a exemplo de
mecanismos semelhantes adoptados por outros países;
. Estabelecimento de uma taxa liberatória de 10% (em IRS ou IRC) sobre todos
os rendimentos prediais, com opção pelo englobamento em sede de IRS, excluindo os
obtidos no arrendamento de espaços nas grandes superfícies comerciais.

b. PROMOVER A INTERNACIONALIZAÇÃO
- Pela criação de incentivos fiscais
. Redução da taxa de IRC sobre os rendimentos gerados na actividade externa,
fixando-a em 10%;
. Majoração em 20%, em sede de IRC, dos custos suportados pelas empresas em
mercados externos;
. Apoio financeiro directo à elaboração de propostas para concursos
internacionais em países terceiros com impacto na criação de emprego de jovens
qualificados;
. Isenção de imposto de selo sobre as garantias e contragarantias concedidas por
instituições financeiras nacionais (de cerca de 3%), exigidas pelos donos de obra e por
bancos sediados nos países de origem dos destinatários das propostas;
. Revisão do regime legal das amortizações dos equipamentos envolvidos nas
obras externas, aproximando os prazos de depreciação fiscal do tempo de vida útil
respectivo;
. Criação de benefícios fiscais, em sede de IRS, para os trabalhadores
deslocalizados no âmbito de uma estratégia de internacionalização empresarial;
. Redução das contribuições para a Segurança Social relativas aos trabalhadores
portugueses deslocados.

Praça de Alvalade nº 6, 6º Fte, 17 00-036 Lisboa * Tel.: 21 311 02 00 * Fax: 21 355 48 10 * fepicop@ fepicop.pt

7

F E PI C OP - F E D E R A Ç ÃO PO RT UG U E S A D A IN DÚ ST R I A D A CO N ST RU Ç Ã O E OB R A S P ÚB LI C A S
Associações Filiadas :

AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas
ANEOP – Associação Nacional dos Empreiteiros de Obras Públicas

c. FACILITAR A VIDA DAS EMPRESAS E DOS CIDADÃOS

. Através do pagamento, por parte do Estado (Administração Central, Regional e
Local, e respectivos organismos dele dependentes), das dívidas acumuladas às
empresas de construção, as quais assumem valores incomportáveis para um Sector que
se encontra, há um período já tão longo, numa situação tão difícil;
. Diminuindo os prazos de pagamento do Estado às empresas, que, no caso das
empresas de Construção, assumem proporções insustentáveis e têm conduzido ao
encerramento de muitas delas;
. Combatendo a morosidade na apreciação e licenciamento de projectos de
grande relevância para o país;
. Congelando, em 2010/2011, os valores das taxas praticadas pelas Câmaras
Municipais e pelos Institutos Públicos, os quais condicionam em geral e de forma muito
expressiva, a actividade das empresas de construção, particularmente as que se
dedicam a trabalhos de urbanização e à construção de edifícios;
. Combatendo a burocracia e diminuindo de forma eficaz os chamados “custos de
contexto”, que tanto dificultam o normal funcionamento das empresas e muito contribuem
para um mau relacionamento dos cidadãos com o Estado;

d. OUTRAS MEDIDAS
- TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO
. Taxas de IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis
As taxas de IMI podem variar entre 0,2% e 0,4% e entre 0,4% e 0,7%, consoante se trate
de prédios reavaliados nos termos do Código do IMI ou avaliados pelo anterior método,
respectivamente. Verifica-se assim, que as taxas têm uma grande amplitude, podendo,
no primeiro caso, variar entre um valor e o seu dobro.
Entretanto, a experiência tem demonstrado que a grande maioria dos municípios fixam
as taxas aplicáveis nos respectivos concelhos, nos limites superiores, ou muito próximos
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destes.
Assim, propõe-se uma redução substancial daqueles limites, para 0,3% no primeiro
caso e para 0,5% para os prédios avaliados pelo anterior método.
Propõe-se ainda que seja criada uma taxa especial, correspondente a 50% da taxa
normal, aplicável aos edifícios que apresentem uma elevada eficiência energética.

. Sujeição a IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)
Sendo o sector da Construção o único sector de actividade que vê tributada a posse
das suas existências, quer se trate de matérias-primas – terrenos, quer se trate de
produtos acabados – prédios construídos e detidos para venda, propõe-se a:
- Não sujeição dos terrenos para construção que tenham passado a figurar no activo
de uma empresa que tenha por objecto a construção de edifícios para venda;
- Sujeição apenas a partir do ano seguinte, inclusive, àquele em que tenha ocorrido a
primeira transmissão de um prédio construído por uma empresa que tenha por objecto a
construção de edifícios para venda;

. Taxas de IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis)
O IMT incide sobre o valor da transmissão onerosa de imóveis, ou sobre o Valor
Patrimonial Tributário, se mais elevado. Com as actuais regras de determinação do valor
patrimonial, frequentemente há lugar ao pagamento de IMT sobre valores superiores aos
das transmissões efectivas. Assim e apesar da redução das taxas do IMT relativamente
às que vigoravam em sede de Sisa, verificou-se, em muitas situações, um agravamento
na tributação em IMT, em virtude do significativo alargamento da base tributável.
Assim, propõe-se uma redução substancial da taxa de imposto incidente sobre as
transmissões onerosas de imóveis, fixando-a no intervalo de 0 a 1%.
Adicionalmente, propõe-se a isenção de IMT nas seguintes situações: isenção na
aquisição de terrenos para construção de edifícios para venda por empresa que tem por
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objecto a construção e venda de edifícios, isenção na aquisição de imóveis para revenda
desde que o adquirente exerça normal e habitualmente a actividade de comprador de
prédios para revenda e a isenção na cedência de parcelas de terreno aos Municípios
como contrapartida do licenciamento do loteamento.

. Valor dos terrenos com ou sem infra-estruturas
Nos termos do CIMI, são classificados como “terrenos para construção os situados
dentro ou fora de um aglomerado urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou
autorização de operação de loteamento ou de construção”. Assim, incluem-se nesta
classificação, quer os terrenos já loteados e com infra-estruturas já realizadas, quer os
terrenos com “potencial de construção”, mas ainda não loteados e sem infra-estruturas.
Ora, o valor real de mercado destes dois tipos de terrenos é bastante diferente, pelo que
se impõe uma desvalorização significativa dos segundos relativamente aos primeiros.
De facto, as operações de loteamento, que englobam diversos actos administrativos e
operações desde a obtenção de licenciamentos camarários, onde se inclui o alvará de
loteamento até à conclusão das obras de infra-estruturas (redes de esgotos, de água, de
electricidade, arruamentos, etc.), acarretam custos muito elevados que fazem aumentar
substancialmente o valor inicialmente atribuído ao terreno pelo mercado. Assim, propõese uma alteração no sentido de diferenciar as duas realidades distintas na determinação
do Valor Patrimonial Tributário.

- TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO


Reavaliação dos bens do activo imobilizado

A última reavaliação legal do activo imobilizado foi realizada ao abrigo do Decreto-Lei n.º
31/98, de 11 de Fevereiro. Por sua vez, a anterior reavaliação do activo tinha sido
concretizada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 264/92, de 2 de Abril. Assim sendo, se fosse
seguida a mesma lógica temporal, já deveria ter sido publicado um novo diploma no ano
de 2004. Esta reavaliação impõe-se uma vez que a desvalorização monetária entretanto
ocorrida já ultrapassa os 25%. Propõe-se que seja produzida nova legislação que
permita proceder à reavaliação legal dos bens do imobilizado empresarial.
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Suprimentos dos sócios

Os juros e outras formas de remuneração de suprimentos feitos pelos sócios à
sociedade, são sujeitos a retenção à taxa de 15% para efeitos de IRS, por se tratar de
rendimentos de capitais (Categoria E).
Estes rendimentos estão sujeitos a englobamento, mediante declaração no anexo E à
declaração de rendimentos modelo 3.
Propõe-se que esta legislação seja alterada em moldes que permitam a sua tributação
através da aplicação de uma taxa liberatória à semelhança do que se passa com outras
formas de remuneração de capitais (dividendos, lucros, juros de depósitos).



Regime Simplificado de tributação em sede de IRC

Foi suspenso, a partir de 2009, o Regime Simplificado que vigorava para sujeitos
passivos de IRC, havendo, no entanto, uma autorização legislativa para a criação de um
novo regime simplificado em sede deste imposto.
Esta autorização legislativa não foi r executada até final do ano 2009, pelo que deve ser
incluído no Orçamento do Estado um novo modelo de regime simplificado para vigorar a
partir de 2010, à semelhança do que acontece noutros países europeus.



Ajudas de custo

Actualmente as ajudas de custos que não sejam expressamente facturadas a clientes
estão sujeitas a uma taxa de tributação autónoma. Ora, a natureza dos trabalhos no
sector da Construção e respectiva facturação (com base em autos de medição para as
empreitadas ou por escritura pública para as vendas da construção própria), dificulta ou
impossibilita a menção a ajudas de custo pagas a trabalhadores deslocados para essas
obras.
Assim, a obrigação de facturar a cliente os valores referentes a ajudas de custo pagas
aos trabalhadores, para que estas não sejam tributadas autonomamente, na prática não
tem aplicação no sector da Construção aumentando injusta e injustificadamente a carga
fiscal no Sector.
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Deste modo, propõe-se que, seja eliminada a obrigação de mencionar as ajudas de
custo na factura, desde que seja possível demonstrar que as mesmas fazem parte dos
custos das prestações de serviços facturadas ou dos bens vendidos (no caso da
construção de imóveis para venda).



Limites temporais nas deslocações

Sendo a Construção um sector cujas características próprias implicam que a actividade
das empresas se desenvolva ao longo de todo o País e até no estrangeiro, os seus
trabalhadores têm forçosamente de ser deslocados, temporariamente, para as
localidades onde se encontram situadas as respectivas frentes de obra e pelo período de
tempo necessário para a execução dessas obras.
Assim, o limite de noventa dias nas deslocações de trabalhadores ao serviço das
empresas (possibilitando-se o seu prolongamento por mais noventa dias) para atribuição
de ajudas de custo aceites fiscalmente como tal, é extremamente reduzido num Sector
em que a duração média dos trabalhos se mede em anos.
Deste modo, solicita-se que, no caso do sector da Construção, seja eliminado o limite
temporal actualmente existente.



Incentivo Fiscal ao Investimento

Criação de um incentivo fiscal para a renovação/aquisição de equipamento moderno e
adaptado às técnicas mais inovadoras no âmbito dos trabalhos de construção.



Redução ou eliminação da Tributação Autónoma

O aumento das tributações autónomas agravou significativamente a carga fiscal, quer
para as empresas quer para os empresários em nome individual com contabilidade
organizada que no exercício da sua actividade suportem encargos sujeitos a essa
tributação.
Ora, na conjuntura extremamente difícil para o Sector, como a que se sente no presente
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momento, considera-se necessário eliminar este tipo de tributação, ou, no mínimo repor
a situação que vigorou até à publicação da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro (medidas
anti-cíclicas).



Benefícios Fiscais - Incentivos específicos

Apesar de vigorar, no período 2008-2010, um incentivo fiscal ao aumento do capital
social das pequenas e médias empresas, apresenta-se uma medida alternativa que
poderá ser especialmente dirigida às empresas mais rentáveis e que consiste num
incentivo ao reforço dos capitais próprios, mas por via da retenção de lucros.
Assim, propõe-se a redução, para 10%, da taxa do IRC incidente sobre os lucros não
distribuídos (reforçando os capitais próprios) a ser permitida nas mesmas condições em
que se concede o benefício por via das entregas em dinheiro, para aumento do capital
social.



Alterações ao Novo Código Contributivo

A partir do próximo ano 2011 as entidades que adquiram serviços que tenham sido
prestados por pessoas singulares, são consideradas como contribuintes neste regime de
segurança social, constituindo base de incidência para efeitos de aplicação do regime em
causa, para a entidade contratante, o correspondente a 70% do valor de cada serviço
prestado.
Assim,

considera-se

necessário

introduzir

alterações

ao

Código

Contributivo,

designadamente no sentido de eliminar as contribuições por parte das entidades
contratantes sobre as aquisições de serviços a empresários em nome individual.
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