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Em carta enviada ao Primeiro-ministro
CONSTRUTORES RECLAMAM OE 2009
DIRECCIONADO PARA O INVESTIMENTO

A FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas, embora
preocupada com o impacto da crise internacional sobre a economia nacional, acredita que o
Orçamento de Estado para 2009 pode ter um papel decisivo na construção de um novo ciclo de
crescimento económico robusto e sustentável.
Em carta enviada ao primeiro-ministro, os construtores não escondem as suas preocupações face
ao impacto que o cenário macroeconómico internacional pode ter ao nível do investimento,
considerando por isso essencial que “o Governo, em conjunto com os agentes económicos,
procure soluções concertadas para que o País possa concretizar o indispensável plano de
investimentos em infra-estruturas previsto”.
A Federação reafirma que o investimento é uma variável capital por, entre outras razões, “poder
contribuir para superar a actual estagnação económica e constituir um importante impulso para
ultrapassar o ciclo recessivo que no Sector da Construção dura há já seis anos, com quedas de
produção que ultrapassam os 23%”.
No mesmo documento sublinha-se que “o próximo Orçamento de Estado deve marcar um
momento de viragem decisivo para que, de uma vez por todas, Portugal possa retomar, de forma
consistente, o caminho da convergência com os países mais avançados da União Europeia”.
Destacando que só com mais e melhor investimento é possível retomar a aproximação às
economias mais desenvolvidas da Europa, a Federação da Construção considera fundamental
que o OE 2009 “encare os investimentos em infra-estruturas, a reabilitação do património
edificado, a requalificação urbana e a valorização do território como instrumentos incontornáveis
para assegurar o crescimento económico e ganhar o desafio da competitividade”.
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