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Construtores portugueses são os mais pessimistas da Europa

A desfavorável evolução da economia nacional e as incertezas quanto ao seu futuro, a par com os
sucessivos decréscimos da produção da Construção têm originado um clima de elevado
pessimismo nos empresários do Sector.
Segundo o último Inquérito Mensal à Actividade da FEPICOP (Federação Portuguesa da Indústria
da Construção e Obras Públicas), no mês de Setembro, a variação homóloga trimestral do índice
de confiança no Sector era de -13%, ou seja, uma das mais baixas desde Fevereiro de 2009. Já a
média da União Europeia situava-se em 6,9%.
Este manifesto pessimismo é suportado com a queda significativa da carteira de encomendas (em
média, 8,4 meses de produção assegurada até Setembro de 2010, contra 9,1 meses no mesmo
período de 2009) e com a redução acentuada da produção de engenharia civil, que já ultrapassa a
da habitação (respectivamente, -25,7% e -16,8% até finais de Setembro) e que contraria, segundo
a FEPICOP, “as previsões que apontavam, no início do ano, para um crescimento, se bem que
ténue, da produção deste segmento durante 2010”. São os efeitos da contenção do investimento
público, que levam, também, a duvidar da concretização de algumas das obras lançadas
recentemente, que responderam pelo aumento de 18% no valor dos concursos promovidos até
Setembro.
Suspensão de obras aumenta desemprego
A suspensão de obras, a verificar-se, “seria desastrosa para as empresas do Sector e para o nível
de emprego por elas assegurado”, refere a FEPICOP, que recorda que o número de
desempregados da Construção já atinge os 70.000, não parando de crescer. E esta tendência só
pode ser invertida com uma “verdadeira aposta no reforço da produção do Sector,
nomeadamente na dinamização das obras de reabilitação, tipicamente mão de obra intensiva”,
até porque a procura de habitação continua em baixa, não permitindo criar expectativas quanto a
um relançamento desta actividade. Pelo contrário, salienta a FEPICOP e a avaliar pelas quedas
mensais no licenciamento de novos fogos habitacionais, “ 2010 será o 11º ano consecutivo de
redução da procura dirigida às empresas que se dedicam à construção residencial”.
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Acresce ainda o facto de a componente pública do segmento não residencial apresentar, desde o
segundo semestre deste ano, a mesma tendência de evolução negativa da privada, agravando
assim a queda registada neste mercado.
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