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Esperança numa melhoria do Sector começa a morrer

Em Julho, a produção da Construção voltou a cair de um modo mais acentuado, eliminando de vez
qualquer resto de esperança que ainda houvesse sobre uma melhoria do Sector em 2010.
Pelo contrário, os dados até agora disponíveis revelam, segundo a FEPICOP - Federação
Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas, uma deterioração da situação do Sector e
das expectativas dos seus empresários, que ameaça tornar os efeitos indesejáveis da crise, que se
prolonga há já demasiado tempo, em duradouros.
“Ao longo de 2010, a actividade do Sector tem vindo a desacelerar de forma expressiva, face ao
ano anterior”, sendo esta “tendência comum aos diversos segmentos, mas mais notória na
engenharia civil”, devido à “adopção de medidas de contenção orçamental”, salienta a Federação
da Construção, que estima em -58% a variação homóloga no valor das adjudicações de obras
públicas durante os primeiros setes meses do ano.
Embora menos intensa, a queda da produção no segmento da habitação foi mesmo assim de 15%
no trimestre terminado em Julho, situação que se deverá manter, pelo menos a curto prazo, tendo
em conta a área residencial licenciada no primeiro semestre (-10,5% em termos homólogos).
Como refere a FEPICOP, “o actual ciclo económico recessivo tem sido fortemente penalizador da
actividade da construção residencial, seja pelas maiores dificuldades financeiras das famílias, seja
pelas maiores restrições ao crédito bancário”.
Também no segmento não residencial, a diminuição da produção atingiu os dois dígitos (-13%
entre Maio e Julho e em termos homólogos), devido sobretudo à forte contracção na construção
de edifícios comerciais.
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Desemprego já está nos 75 mil

As sucessivas quebras na produção do Sector explicam os aumentos consecutivos no número de
desempregados da Construção, que se cifra já em 75 mil, representando 14,4% do total nacional.
Segundo a FEPICOP, “o número de desempregados da Construção tem vindo a crescer
ininterruptamente desde o terceiro trimestre de 2008, quando o seu número era de 35,7 mil
pessoas” e as perspectivas são pouco animadoras, não apontando para uma inversão desta
tendência. De acordo com os resultados das opiniões manifestadas pelos empresários do Sector, o
volume de emprego não deverá sofrer grande alteração no futuro, até porque a carteira de
encomendas das empresas, avaliada em oito meses de produção assegurada, não o permite.
Assim, a confiança no Sector permanece a níveis baixos, ao contrário do que se começa a verificar
no resto da Europa.
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