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Pessimismo dos construtores agravado
mesmo com menores quedas da produção

O actual abrandamento da quebra da produção do sector da Construção, extensível a todos os
segmentos, com excepção do não residencial público, não se revelou, contudo, “suficiente para
conduzir à retoma da confiança dos empresários da Construção”, refere a FEPICOP na sua última
análise de conjuntura.
Inclusive, acrescenta a Federação da Construção, os empresários portugueses mantêm um forte
pessimismo na evolução futura do Sector, comparativamente com os seus congéneres da União
Europeia, que “advém da quebra acentuada da procura que lhes vem a ser dirigida, ao contrário
do observado, em média, no resto da Europa”. Exemplificativo é o facto de, em Portugal e no
trimestre terminado em Outubro, a carteira de encomendas das empresas “não só voltou a
registar uma variação homóloga negativa, como se assistiu mesmo ao seu agravamento”.
Enquanto isso, na União Europeia verificou-se uma melhoria da carteira de encomendas, que
aumentou 7,7% em termos homólogos nos últimos três meses.
Actualmente, são os empresários que se dedicam a obras de engenharia civil os que se revelam
mais pessimistas, o que é facilmente explicado com as quebras ainda muito acentuadas da
produção neste mercado (-29% no trimestre terminado em Outubro e em termos homólogos).
No segmento da habitação, a diminuição da produção também se mostra agora menos intensa,
comparada com os meses iniciais de 2010, o mesmo sucedendo com a construção não residencial
privada, que revela uma trajectória de decréscimo menos desfavorável.
Desemprego atenua-se
A atenuação, embora muito ligeira, da quebra da produção explica o menor acréscimo homólogo
do número de desempregados do Sector. “Após um máximo de 77.164 desempregados inscritos
em Março nos Centros de Emprego, os 69,4 mil desempregados da Construção registados em
Setembro mostravam uma redução de 581 pessoas face ao mês anterior, embora se mantivessem
acima dos valores de há um ano atrás (10,6%)”, salienta a FEPICOP, lembrando que a Construção
continua a ser um dos sectores que mais contribui para o desemprego nacional (13,6%).
A Federação da Construção conclui que: “os últimos dados conhecidos sobre a evolução do
emprego do Sector e do número de desempregados dele oriundo são menos desanimadores do
que outros indicadores disponíveis”.
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