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NOTA INTRODUTÓRIA

Com a publicação do Balanço do ano 2010 e das perspectivas para 2011, as
Associações que integram a FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção
e Obras Públicas (AECOPS, AICCOPN e ANEOP), tornam pública a sua análise sobre a
evolução do sector da Construção.
Após um ano em que a economia portuguesa apresentou um desempenho positivo,
com o PIB a atingir um crescimento em redor de 1,4%, o ano de 2011 perspectiva-se
particularmente difícil para a economia portuguesa em geral e para o sector da Construção
em particular.
De facto, a generalidade das previsões aponta para uma queda do PIB em 2011. No
caso da Comissão Europeia, o valor avançado para a evolução do PIB em Portugal, é de 1,0%, face a um crescimento de 1,5% previsto para o conjunto de países da Zona Euro. De
acordo com aquele organismo, Portugal e a Grécia serão mesmo os únicos do conjunto de
27 países da União Europeia que vão retornar a uma recessão em 2011.
É neste enquadramento difícil que as perspectivas de evolução da produção da
Construção voltam a ser preocupantes, antecipando-se mesmo uma nova quebra para
2011, que só irá agravar mais a já actualmente difícil situação que o Sector atravessa. Na
verdade, a escassez da procura dirigida à Construção, em resultado das quedas
acentuadas dos níveis de investimento, quer público, quer privado, têm conduzido a uma
situação incomportável para uma parcela significativa das empresas do Sector.
Como contributo para ultrapassar esta situação tão difícil do Sector e do País, a
FEPICOP defende, neste documento, o papel importante que a dinamização do mercado da
reabilitação, com destaque para os investimentos na requalificação e na valorização das
cidades, desempenha na recuperação económica do País, através da dinamização da
actividade e do crescimento do emprego na construção, os quais, através dos seus
elevados efeitos de arrastamento, se propagam ao conjunto da actividade económica.
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1. ENQUADRAMENTO GERAL DA ACTIVIDADE

1.1 – A ECONOMIA INTERNACIONAL

As previsões de Outono de 2010 do Fundo Monetário Internacional (FMI), apontam
para que a economia mundial tenha alcançado um crescimento de 4,8% em 2010 e que
volte a crescer 4,2% em 2011, sintoma de que, à escala global, a grave crise internacional
que provocou uma recessão mundial em 2009 vai sendo ultrapassada. Mas este
crescimento global acima de 4% está longe de ser uniforme. É mais forte nos países
emergentes, onde deverá ultrapassar os 6%, enquanto que os EUA e a Zona Euro deverão
apresentar uma progressão mais lenta, de 2,6% e 1,7% respectivamente. Entre os países
da zona Euro, Portugal apresenta um dos desempenhos mais fracos e há mesmo uma
muito forte probabilidade de recaída e recessão em 2011.
Este desempenho muito positivo da economia mundial em 2010, embora não afaste
definitivamente os receios de crise, foi mais forte que o verificado nas décadas de 19912000 e 2001-2010, respectivamente de 3,1% e 3,6%, e deve-se fundamentalmente à
solidez dos países de economias periféricas e emergentes, que se mostraram mais
resistentes às tensões financeiras, tendo sido menos afectados pela crise internacional do
que os países de economias avançadas. Em resumo, as previsões do FMI dão-nos
algumas indicações de que a fase mais crítica da crise financeira internacional de 20082009, que arrastou a economia mundial para a maior recessão dos últimos 80 anos, está a
ser gradualmente ultrapassada à escala mundial, apesar de ainda persistir, com alguma
intensidade, em muitos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento.
Enquanto os membros da Zona Euro registaram um crescimento de 12% ao longo
dos últimos dez anos, os EUA cresceram 17%, a Rússia 49%, a Índia 74% e a China 105%.
Este dinamismo foi também vivido nas economias que, no início desta década
apresentavam maiores dificuldades, como é o caso de muitas países africanos, como
Angola e Moçambique, que registaram um crescimento de 112% e 79%, respectivamente. E
as previsões do FMI apontam para que os países mais pobres se aproximem dos mais ricos
a um dos ritmos mais rápidos das últimas décadas.
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Em 2011, ficará claro se as autoridades europeias conseguem chegar a um
compromisso para a implementação de reformas que estabilizem a Zona Euro a longo
prazo. Ou a União Europeia segue na direcção de um equilíbrio mais estável, com uma
integração mais estreita, ou então o risco de um cenário de evolução instável e
desordenada, com tensões crescentes, vai intensificar-se. Foi também neste contexto que
as condições do mercado de trabalho na Zona Euro se agravaram, tendo a taxa de
desemprego passado de 9,5% em 2009, para 10,1% em 2010, esperando-se que estabilize
em 2011. No entanto, a situação é muito diferente de país para país, com a Áustria e a
Holanda a registar uma taxa de desemprego de 4,4% e 4,5%, enquanto que em Espanha
se atingiram uns críticos 20,1%.

Praça de Alvalade, 6 – 6º fte 1700 -036 LISBOA * Tel. : 213 110 200 * Fax: 213 554 810 * fepicop@ fepicop.pt

5

FEPICOP - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

1.2 – A ECONOMIA PORTUGUESA

Durante o ano de 2010 observou-se uma clara recuperação da economia mundial,
que se seguiu a um ano particularmente difícil, marcado por uma forte contracção em
termos de produção global. Não obstante, permanece um elevado grau de incerteza sobre a
sustentabilidade dessa recuperação, dado os acrescidos riscos associados aos problemas
de financiamento de diversas economias e, desde logo, de alguns países da área do Euro.
No caso da economia portuguesa, tem vindo a assistir-se a um sensível
agravamento das condições de financiamento da dívida externa, particularmente da dívida
soberana, dada a maior visibilidade internacional dos problemas e fragilidades estruturais
da nossa economia. Na verdade, o aumento do rácio de dívida pública face ao PIB passou
de 65,3%, em 2008, para 82,4% em 2010, com impactos muito nefastos no valor dos juros
suportados.
Ainda assim, em 2010 a economia portuguesa registou um desempenho positivo,
tendo atingido, segundo a estimativa divulgada pelo INE através das Contas Nacionais
Trimestrais, um crescimento real do PIB de 1,4% (insuficiente, no entanto, para anular a
quebra de 2,5% observada no ano anterior).
Com as estimativas avançadas para a totalidade do ano, nomeadamente pela
Comissão Europeia, o crescimento da economia portuguesa em 2010 ficou, mais uma vez,
abaixo do valor previsto quer para o conjunto dos países integrantes da zona Euro (+1,7%)
quer para a União Europeia no seu conjunto (+1,8%), o que se traduziu no acentuar da
divergência, em termos reais, da economia portuguesa face aos seus parceiros europeus.
Com base nos valores das componentes do PIB, divulgados apenas até ao terceiro
trimestre de 2010, as exportações revelaram-se a componente do PIB mais dinâmica, com
um crescimento real de cerca de 9,0%. Também o consumo deverá ter registado um
comportamento positivo (+2,4%), com a componente relativa ao consumo público a crescer
de forma mais intensa (+2,8%). Já as despesas de consumo privado, que tinham recuado
1,0% em 2009, apresentaram, até Setembro, um acréscimo de cerca de 2,0%.
A Formação Bruta de Capital Fixo global da economia registou, pelo terceiro ano
consecutivo, um decréscimo, que, segundo a Comissão Europeia, ultrapassará os 4%. Até
Setembro e segundo os dados divulgados pelo INE, a sua quebra aproximava-se dos 5%
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(-4,9%, em termos reais), com a parcela relativa à Construção a apresentar a maior redução
(-5,8%), prolongando para 9 o número de anos consecutivos em que se registaram
decréscimos nesta componente do investimento.
Dado o conjunto crescente de dificuldades que a economia portuguesa vem
enfrentando, o tecido empresarial tem vindo a sofrer uma forte adaptação, com
consequências muito negativas ao nível do mercado de trabalho. Assim e não obstante o
Governo ter adoptado, ainda em 2009, um conjunto de medidas de combate ao
desemprego, não foi possível evitar um forte aumento do número de desempregados
durante o ano de 2010. Na verdade, a taxa de desemprego atingiu os 10,8% (a mais alta de
toda a série divulgada pelo INE), em resultado de, em média ao longo do ano, mais de 602
mil trabalhadores se encontrarem na situação de desemprego (dados comparáveis com
uma taxa de desemprego de 9,5% e com 529 mil desempregados registados no ano
anterior).
Ao longo de 2010, a variação dos preços no consumidor foi, ao contrário do ano
anterior, positiva, com o INE a apurar uma taxa de inflação de 1,4% relativa a Portugal
(Total sem Habitação).
TAXAS DE VARIAÇÃO ANUAL EM VOLUME (%)
(PREVISÃO)

2009

2010

2011 (P)

Comissão
Europeia

INE

Comissão
Europeia

INE (b)

Comissão
Europeia

PIB

-2.6

-2,5

1,3

1,5

-1,0

Investimento (FBCF)

-11,9

-11,6

-4,1

-4,9

-3,2

IHPC (%)

-0,9

-

1,4

-

2,3

Construção (%) (a)
Fontes:

-9,0

-6,5

-5,0

Comissão Europeia, Boletim de Outono 2010; INE; FEPICOP
(a) Evolução da Construção – FEPICOP
(b) Contas Nacionais Trimestrais (PIB: estimativa rápida 4º trimestre, Investimento: 3 primeiros trimestres de 2010)
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2. A CONSTRUÇÃO EM 2010

Em 2010 e pelo nono ano consecutivo, a produção do sector da Construção voltou a
registar um decréscimo, o qual, tendo em consideração o conjunto de indicadores
disponíveis, se estima em redor dos 6,5%.
Com esta nova quebra, desta vez comum a todos os principais segmentos de
actividade do sector da Construção, atingiu-se uma redução acumulada de cerca de 35%,
desde 2002, na produção global do sector da Construção, claramente reveladora da difícil
situação vivida pela generalidade dos agentes económicos ligados a este importante sector
de actividade.

Valor Bruto de Produção do sector da Construção
Valores a preços correntes
2007

2008

2009

2010

Residencial
Não Residencial
Particulares
Públicos
Engenharia Civil

8.011

7.602

5.752

5.060

4.727

5.009

4.348

3.282

3.562

2.868

1.445

1.447

6.916

Total do sector

19.654

Variações reais anuais
2007

2008

2009

2010

-4,0%

-10,3%

-22,0%

-15,0%

4.279

6,8%

0,2%

-10,5%

-4,9%

2.701

13,0%

2,6%

-17,0%

-9,0%

1.480

1.578

-5,0%

-5,4%

5,5%

3,0%

7.537

7.677

7.866

-1,0%

3,0%

5,0%

-1,0%

20.148

17.777

17.205

-0,5%

-3,1%

-9,0%

-6,5%

Fonte: FEPICOP, valores em milhões de euros

A confirmar a quebra na produção das empresas de construção é de assinalar a
avaliação dos empresários reflectida nas suas respostas ao Inquérito Mensal à Actividade
FEPICOP/UE e que, no que concerne ao nível de actividade global das empresas do
Sector, resultaram num saldo médio anual de -37%, o qual constituiu o resultado mais
desfavorável de toda a série do Inquérito iniciada em 1989.
A confirmar essa situação, também os valores apurados para a taxa média de
utilização da capacidade produtiva instalada nas empresas e para a carteira de
encomendas, medida em meses de produção assegurada (70,7% e 8,4 meses,
respectivamente) revelaram-se ainda mais baixos do que no ano anterior, período em que a
produção do Sector deverá ter registado a maior quebra dos últimos 9 anos. Na verdade,
em 2009, os resultados relativos às mesmas questões haviam sido de 73,0% e de 9,1
meses, respectivamente.
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Paralelamente à informação qualitativa, também os valores conhecidos para o
cimento e o emprego confirmam este cenário tão desfavorável. De facto, as vendas de
cimento registaram, durante o ano de 2010, uma queda em redor dos 7,5%, a qual se veio
adicionar à redução de 15,4% verificada no ano anterior. No que concerne ao emprego e
segundo os resultados do Inquérito ao Emprego do INE, é de sublinhar a redução de 4,6%
no número de pessoas ao serviço no sector da Construção durante o ano de 2010,
diminuindo para 482,5 mil o número de empregos deste Sector de actividade (menos 23,1
mil do que em 2009).
Esta redução do emprego traduziu-se, naturalmente, num acréscimo do número de
desempregados oriundos da Construção e inscritos nos centros de emprego do IEFP.
Assim e segundo as estatísticas divulgadas por esse instituto, o número aumentou de forma
significativa, ultrapassando os 70 mil no final do ano, traduzindo um crescimento de 3,2%
face ao final de Dezembro de 2009.
Toda esta situação desfavorável, em grande parte devida à forte quebra verificada
nas vendas, particularmente no caso do segmento residencial, aos persistentes atrasos nos
pagamentos feitos às empresas e às crescentes dificuldades impostas pelos bancos no
acesso ao crédito bancário (transversal a todo o Sector), foi determinante para o
agravamento da já difícil situação financeira das empresas do Sector. Assim, as opiniões
emitidas pelos empresários através do Inquérito Mensal à Actividade FEPICOP/UE e
relativas à situação financeira das suas empresas voltaram a ser muito negativas ao longo
de todo o ano de 2010 (saldo médio de -43%), constituindo esse resultado um dos mais
negativos de toda a série do Inquérito.

FONTE: FEPICOP
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2.1- EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

Em 2010, o segmento da construção de edifícios residenciais voltou a ser o que
registou a maior quebra de produção, a qual deverá ter rondado os 15%. Em termos
acumulados desde 2002, esta actividade já deverá ter perdido cerca de 59% do seu volume
de produção, correspondendo, em 2010, a apenas 29% do total da produção do Sector,
quando equivalia a 46,5% em 2001.
Este segmento tem sido o mais fortemente penalizado pela crise financeira que se
iniciou em 2008, a qual, tendo um forte impacto no sistema bancário, se veio a repercutir
directamente no mercado residencial, dadas as restrições impostas às famílias no acesso
ao financiamento para compra de habitação. Este factor, associado às crescentes
dificuldades económicas decorrentes do aumento do desemprego, bem como à grave crise
de confiança que se instalou a nível geral, tem conduzido a uma redução drástica da
procura de habitação.
Este cenário tão desfavorável foi corroborado ao longo do ano pelas opiniões
expressas pelos empresários, através do Inquérito Mensal à Actividade FEPICOP/UE e
relativas à actividade do segmento residencial, as quais se traduziram num saldo médio de 42% (o mais negativo de entre os diversos segmentos de actividade).
Igualmente desfavorável continua a ser a evolução do investimento novo em
habitação, medido pelo respectivo licenciamento. Segundo os valores disponibilizados pelo
INE, ao longo de 2010 foram licenciados 24.304 novos fogos habitacionais, cerca de 20%
do valor apurado em 1999 (ano em que foi atingido o máximo), o que traduz uma redução
de 10,0% face a 2009. Com este valor, 2010 foi o 11º ano consecutivo de redução da
procura dirigida às empresas que se dedicam à construção residencial, factor só por si
elucidativo dos graves problemas que o conjunto de empresas que se dedicam a este tipo
de construção enfrenta. De destacar que a quebra registada, em 2009, no número de fogos
licenciados ultrapassou os 40%, o maior decréscimo anual verificado em toda a série
disponibilizada pelo INE.
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2.2 - EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS

Fruto, igualmente, da grave crise económica que se abate sobre o nosso país, a
produção do segmento de edifícios não residenciais voltou a registar, em 2010, um sensível
decréscimo, em consequência da quebra verificada na sua componente privada. Na
verdade, estando a tomada de decisões de investimento dos agentes económicos privados
fortemente dependente da conjuntura económica, é facilmente compreensível que na actual
conjuntura muitos agentes optem pelo adiamento de parte dos investimentos que
planeavam realizar. Só assim se justifica a quebra registada pela área total licenciada e
destinada a fins não habitacionais. De facto, durante 2010, a área total licenciada pelas
Câmaras Municipais para construção de edifícios não residenciais reduziu-se 12,7%, com
particular destaque nas áreas destinadas ao Comércio (-26,3%) e à Indústria (-26%).
A única actividade a contrariar esta evolução deverá ter sido a da componente
pública da construção de edifícios não residenciais, a qual tem beneficiado da execução do
programa de reabilitação de edifícios escolares, a cargo da empresa Parque Escolar, que
continuou os seus trabalhos ao longo de 2010. Assim, tendo em conta o volume de obras
que se manteve em execução, face ao realizado em 2009, estima-se que a produção da
componente pública do segmento de construção de edifícios não residenciais tenha
registado um acréscimo de cerca de 3%, durante o ano de 2010, contrariamente à
componente privada, cujo volume de produção deverá ter recuado cerca de 9%.
Deste modo, em termos agregados, a produção conjunta de edifícios não
residenciais deverá ter registado, em 2010, uma quebra de 4,9%.

Praça de Alvalade, 6 – 6º fte 1700 -036 LISBOA * Tel. : 213 110 200 * Fax: 213 554 810 * fepicop@ fepicop.pt

11

FEPICOP - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

2.3- ENGENHARIA CIVIL

A finalizar e contrariando as perspectivas avançadas no início do ano, também o
volume dos trabalhos associados a obras de engenharia civil deverá ter registado uma
quebra durante o ano de 2010, a qual deverá ter rondado -1%. Na verdade, as fortes
restrições impostas pelo Governo com vista à redução do défice orçamental, conduziram ao
adiamento de parte dos trabalhos inicialmente previstos para 2010. Em resultado, verificouse uma forte redução no montante de trabalhos adjudicados, face a 2009. Na verdade, os
2,1 mil milhões de Euros adjudicados durante o ano de 2010 traduzem uma quebra de 48%
face ao montante adjudicado ao longo de 2009.
No mesmo sentido, também as opiniões dos empresários relativamente ao nível de
actividade e à carteira de encomendas revelaram-se menos favoráveis em 2010 do que no
ano anterior. Assim, face a um resultado de -16% obtido em 2009, na questão relativa ao
nível de actividade, apurou-se, no ano seguinte, um saldo médio de -38%. No que concerne
à carteira de encomendas destas empresas, as respostas dos empresários apontaram para
uma redução de 9,0 para 8,6 meses de produção assegurada, de 2009 para 2010.

Concursos Públicos
Var. anual a preços correntes (%)

Promoções
Adjudicações

Número
Valor
Número

2007
5,0%
-6,2%
35,2%

2008
44,2%
56,2%
5,6%

2009
2010
-23,9% -6,4%
-34,5% 21,8%
19,3% -41,1%

Valor

61,7%

10,1%

60,0% -48,2%

Fonte: FEPICOP
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2.4- Actividade Internacional

Durante a primeira década do Séc. XXI, a actividade internacional do sector da
Construção Portuguesa cresceu de forma muito intensa, particularmente nos 5 anos mais
recentes, em resposta clara à profunda crise que o Sector atravessa no plano interno.
Com efeito, no período 2002-2009 e segundo os dados apurados pela FEPICOP, o
volume de negócios obtido pelas empresas de construção no exterior registou uma taxa de
crescimento médio anual de 39,9%, tendo ascendido, em 2009, último ano para o qual há
valores disponíveis, a 5.373 milhões de euros.

Fonte: FEPICOP / EIC

Também em 2009 e à semelhança dos anos anteriores, foi notória a aposta das
empresas portuguesas no mercado africano, onde se tem concentrado a fatia mais
significativa da carteira de encomendas das empresas de construção portuguesas no
exterior.
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3- PERSPECTIVAS PARA 2011

3.1- A CONTRIBUIÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA O CRESCIMENTO DA ECONOMIA NACIONAL

3.1.1 - O papel da construção na recuperação económica

A construção está confrontada com a maior crise da sua história. As dificuldades no
sector em Portugal começaram ainda em 2002 e surgiram, depois de um ciclo prolongado
de expansão, como uma crise conjuntural clássica. Contudo, a ausência de recuperação e o
seu arrastamento por um período de tempo muito prolongado transformou-a num outro tipo
de crise, esta sistémica e profunda, que abrange, em simultâneo, a totalidade dos
segmentos em que a actividade se desdobra, a saber, a habitação, a construção não
residencial e a engenharia civil.
Trata-se de uma crise prolongada, sistémica e profunda que voltou a agudizar-se em
2010 por força de novas quebras na produção, a serem agora acompanhadas por uma
redução muito acentuada no crédito, com efeitos muito pronunciados na tesouraria das
empresas e em toda a cadeia de recebimentos e pagamentos. Assim, neste contexto
claramente desfavorável, a maioria das empresas do sector está ameaçada e com sérios
problemas de sobrevivência no curto prazo, sem obras, sem liquidez, sem crédito, com
atrasos nos recebimentos, a competir num mercado cujos preços de adjudicação tendem a
ser anormalmente baixos e onde não existem perspectivas de uma rápida inversão da
situação.
Por outro lado, a crise da construção é parte integrante da crise mais geral da
economia portuguesa, marcada por défices estruturais agravados – dívida pública,
endividamento externo e de produtividade – e pela incapacidade de crescer e de gerar
emprego no contexto da globalização. Este processo de perda de competitividade
progressivo acentuou-se com a adesão ao euro em 2002, e conheceu um súbito e novo
agravamento em resultado da actual crise económica e financeira mundial.
A desconfiança crescente dos mercados financeiros em relação a Portugal, face a
uma economia anémica e estagnada, e os seus efeitos directos nos juros da dívida pública,
na liquidez do sistema financeiro e nas condições de financiamento às empresas pode
conduzir a uma recessão prolongada e a um novo ciclo de empobrecimento progressivo da
sociedade portuguesa.
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Noutra perspectiva, a crise correspondeu a um momento de clarificação. Hoje,
Portugal está ciente das suas dificuldades e da necessidade de concretizar um conjunto de
medidas extraordinárias, de austeridade e de redução nos custos para minorar os seus
défices estruturais. Mas, simultaneamente, necessita de criar as condições para relançar a
actividade económica. Se adiar as respostas estruturais é uma questão de sobrevivência,
concentrar todos os esforços nesse combate e nas exportações como único motor da
economia portuguesa pode originar novos desequilíbrios, com um efeito perverso através
do agravamento adicional do estado da economia portuguesa, por outras palavras, existe o
risco de “matar o doente com a cura”.
Tendo em conta o quadro macroeconómico muito desfavorável, neste documento de
balanço de 2010 e de perspectivas para o futuro, importa equacionar o papel do sector e
das suas empresas na recuperação da economia portuguesa.
Assim, olhando para o futuro e tendo em conta a interligação entre o sector e a
dinâmica da actividade económica interna, pode-se afirmar que sem a recuperação da
construção a economia portuguesa não poderá crescer de forma sustentada e, ao mesmo
tempo, que sem uma recuperação sustentada da economia portuguesa não haverá
crescimento duradouro da construção no mercado interno. Por outras palavras, o futuro do
país e da construção, enquanto actividade estruturante do emprego e da dinamização do
mercado interno, estão necessariamente ligados.
Pensar o futuro do sector e do país significa equacionar como é que a construção
pode contribuir para o crescimento da economia e como é que as políticas públicas podem
estimular o crescimento da construção. Essa abordagem deve ser o mais consensual
possível porque, na actual conjuntura económica e na “batalha” pelo relançamento da
economia, não há lugar para conflitos e clivagens internas. Em nome do interesse nacional,
os vários agentes económicos, as empresas, o sistema financeiro e os poderes públicos
devem actuar de uma forma coordenada e concertada, procurando parcerias para a acção,
que se traduzam em investimento, emprego e produção.
A construção e as suas empresas podem contribuir activamente para a retoma
económica. Querem ser parte da solução, não podem ser encaradas como o problema.
Assim, feito o diagnóstico e apresentado o desafio, importa equacionar as soluções que, por
uma questão de eficácia, devem ser proporcionais à dimensão dos problemas. De facto,
problemas estruturais agravados exigem respostas profundas e consistentes. Recorrendo a
uma analogia médica, dir-se-ia que a gravidade do estado da saúde da nossa economia
exige novas opções estratégicas e, tal como não se pode pretender enfrentar uma doença
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grave com aspirinas, não convém tratar problemas estruturais com medidas avulsas e
conjunturais.
O desenrolar da crise e as suas consequências não estão pré-determinados e
dependem, em larga medida, das opções estratégicas e das políticas de crescimento, dos
instrumentos e dos meios escolhidos para as concretizar, da rapidez com que forem
colocadas no terreno.
O país necessita de aumentar a sua competitividade para reduzir a sua dependência
externa. Neste sentido, precisa de exportar e, simultaneamente, de atrair do exterior mais
investimento, mais rendimento, mais competências. Precisa de uma estratégia que, pelo
menos, combine os dois motores do crescimento, por um lado, a exportação de bens e
serviços, por outro, o investimento na valorização das cidades, para captar novos fluxos de
pessoas e de rendimentos.
Só com um “motor” a economia portuguesa não terá a força e a dimensão suficiente
para assegurar a confiança dos mercados e a recuperação económica. Nestas
circunstâncias, através da concretização dos investimentos na valorização e atractividade
no território e nas cidades, a construção pode e deve funcionar como um dos motores da
recuperação económica.

3.1.2 - Aposta estratégica nas cidades

A aposta no investimento na requalificação e valorização das cidades e do território
tem um efeito tipo dois em um. Corresponde a uma aposta estratégica, com efeitos no
desenvolvimento sustentado a médio / longo prazo, e a uma resposta conjuntural, com
resultados rápidos no crescimento do emprego e da produção, na medida em que:
- As cidades são um domínio estratégico e o motor do crescimento e da
produtividade na economia globalizada;
- As cidades têm um papel central na recuperação económica.
As cidades constituem um novo domínio estratégico numa economia mundial que
funciona em rede, correspondem a um recurso endógeno diferenciador, que pode e deve
ser utilizado de forma eficiente para assegurar o aumento da produtividade e o crescimento.
Uma estratégia de desenvolvimento sustentado para a economia portuguesa deve
privilegiar as nossas competências específicas, no que nos distingue como espaço
económico e país, e, nesse sentido, pode assentar em quatro pilares estruturantes: nas
cidades; no mar; no ambiente e no conhecimento.
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Teoricamente, o potencial das cidades decorre do facto de serem espaços de
concentração de recursos naturais, humanos, ambientais, tecnológicos, culturais e
históricos que podem ser utilizadas de forma eficiente para criar riqueza para os que nela
vivem e trabalham. Mas nem todas as economias sabem aproveitar os seus recursos e
oportunidades.
Efectivamente, um dos grandes défices da economia portuguesa tem residido na
sua incapacidade de utilizar esse potencial das cidades, desperdiçando recursos, o que se
traduz em “cidades problema” onde:
- Os espaços económicos são deficitários e incapazes de acompanhar as mudanças
na economia, no emprego e de atrair novas actividades e investimentos. Muitas das cidades
portuguesas têm falta de dinamismo económico e estão confrontadas com fenómenos de
desindustrialização, de desemprego em larga escala e com falta de qualificação da sua
força de trabalho;
- A degradação física dos espaços alastra e constitui um entrave à qualidade de
vida, coesão social e vitalidade económica. A degradação física dos edifícios e dos espaços
envolventes gera zonas problemáticas, decadentes e abandonadas, com infra-estruturas
desadaptadas e com passivos ambientais.
O grande desafio estratégico para os próximos anos consiste em encarar as
“cidades como oportunidade”, viradas para fora e como recurso na economia globalizada,
de forma a:
- Atraírem negócios e competências;
- Captarem rendimentos no exterior, nomeadamente, através do turismo e da fixação
permanente de estrangeiros;
- Gerarem rendimento interno em actividades de elevado valor acrescentado;
- Mobilizarem o investimento, na sua grande maioria, externo para garantir a sua
valorização e modernização.
Entretanto, o crescimento económico do país e o contributo da nova política de
“cidades como oportunidade”, passa pela capacidade de concentrar recursos relativamente
escassos em investimentos com grande potencial e de grande impacto na valorização do
território e na atractividade externa do país e das cidades. O sucesso pressupõe o engenho
de transformar “cidades problema” em “cidades atractivas e dinâmicas”.
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Mas cidades, na actual conjuntura económica, também podem desempenhar um
papel central na recuperação económica. Os resultados dos investimentos nas cidades têm
um rápido efeito no crescimento económico no curto e no médio prazo.
No curto prazo, através da dinamização da actividade e do crescimento do emprego
na construção que, através dos seus elevados efeitos de arrastamento, se propagam ao
conjunto da actividade económica. No curto / médio prazo, através da valorização dos
espaços reabilitados, que geram melhorias no desempenho e atraem novas actividades
económica e mais investimento que, por sua vez, consolida as suas zonas intervencionadas
e desencadeia o que podemos designar como um ciclo sustentado de crescimento nos
espaços objectos de reabilitação.
Num quadro de escassez de recursos financeiros, os investimentos na
requalificação e na valorização das cidades devem ser criteriosamente seleccionados e
orientados, dando prioridade aos que contribuam para uma maior valorização económica do
território no curto, no médio e no longo prazo.
Feita esta clarificação de princípio, identificámos quatro áreas para onde podem e
devem ser orientados, prioritariamente e de forma estruturada, os investimentos de
valorização das cidades:
- Na qualificação dos equipamentos com vocação estratégica, prosseguindo os
esforços de requalificação das escolas, a construção de novos hospitais e na requalificação
de centros de saúde, bem como, o lançamento de uma rede de equipamentos para a
terceira idade, o novo problema emergente associado ao rápido envelhecimento da
população;
- Na recuperação dos espaços edificados degradados, procurando combinar e
enquadrar a intervenção no edificado, com a requalificação económica e funcional das suas
zonas envolventes através de equipamentos âncora, públicos e privados, e da atracção /
concentração de novas actividades económicas, preferencialmente associadas à economia
do conhecimento. O sucesso das cidades do futuro dependerá da sua capacidade de
combinar habitação, espaços de lazer e de convívio e actividades de elevados valor
acrescentado que fixem competências e talentos.
- Na melhoria do desempenho ambiental, numa dupla perspectiva:
- Por um lado, assegurar a protecção e a adaptação do território às alterações
climáticas, o que significa dar prioridades às intervenções de protecção costeira; à gestão
do ciclo da água, evitando as cheias sistemáticas que ocorrem com uma periodicidade
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crescente e, simultaneamente, preparando o país para secas prolongadas; gestão dos
resíduos e dos passivos ambientais;
- Por outro, uma aposta na energia, através da promoção da eficiência energética,
no investimento em energias alternativas, para reduzir a nossa dependência do petróleo,
que constitui o principal factor de desequilíbrio da nossa balança comercial, na segurança
energética e na produção descentralizada de energia.
- Na promoção da mobilidade e no investimento em infra-estruturas de transportes,
tanto na perspectiva da melhoria da conectividade externa, possibilitando os fluxos de
pessoas e mercadorias, como internas, adaptadas às necessidades económicas e
ambientais.

3.1.3 - Como passar da teoria à prática?
Em síntese, o investimento na reabilitação / regeneração das cidades pode ser
considerado uma estratégia inteligente porque permite utilizar recursos subaproveitados de
forma rápida com efeitos positivos no médio e longo prazo.
Por outro lado, parece existir um certo consenso nacional sobre a necessidade e a
utilidade de investir nas cidades, mas esse desejo tarda em transformar-se em realidade.
Nestas circunstâncias, importa perceber porque é que a “reabilitação urbana”, sendo
reconhecida como uma grande oportunidade, não se transforma numa realidade?
Desde logo, por incapacidade de atrair e congregar os agentes económicos
dinâmicos, com projectos e capacidade financeira para os concretizar.
Na realidade, o processo continuado de estagnação e degradação das cidades é o
resultado da falta de iniciativa e (ou) da incapacidade dos actores públicos e privados em
responderem com êxito aos processos de transformação e de mudança, aos novos
problemas e oportunidades que eles criam. A visão do papel das cidades como motor do
crescimento económico só se transforma em realidade com a mobilização dos recursos e
dos actores. Conseguir alcançar este objectivo é um grande desafio nacional que se coloca
aos vários agentes económicos, nomeadamente, ao Estado, ao sistema financeiro, aos
pólos científicos e tecnológicos, às empresas de construção, de infra-estruturas, do turismo,
do comércio, da distribuição e da indústria. Um objectivo que pressupõe uma nova
articulação e concertação estratégica entre os agentes económicos. Essa articulação é uma
condição prévia para a mobilização dos investimentos privados e públicos na reabilitação,
regeneração e requalificação das cidades.
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3.2- AS PREVISÕES PARA 2011

O ano de 2011 perspectiva-se particularmente difícil para a economia portuguesa
em geral e para o sector da Construção em particular.
Em termos económicos, a evolução das contas públicas não pode continuar no
mesmo rumo da última década. Devido ao forte aumento do rácio de dívida pública face ao
PIB (de 65,3%, em 2008, para 82,4% em 2010), Portugal vai pagar, em 2011, pelo menos
mais 1.344 milhões de euros de juros do que em 2010. Emergir, de forma efectiva, deste
gravíssimo problema de endividamento público só é possível através da melhoria do
crescimento potencial da economia portuguesa a médio e longo prazo e da capacidade do
Estado para reduzir a sua necessidade de financiamento. Para tal é essencial dirigir os
esforços de consolidação orçamental para a redução da despesa corrente e não para a
redução do investimento público, que contribui positivamente para o desenvolvimento do
País. Salienta-se, que o peso do deste é de apenas 2,5% enquanto as despesas correntes
do Estado atingem já os 45,8% do PIB.
Assim, a adicionar aos diversos problemas estruturais da economia portuguesa, que
se têm vindo a traduzir em níveis excessivos de endividamento externo e de peso da dívida
pública no PIB, 2011 ficará inevitavelmente marcado por um processo de violento esforço
de consolidação orçamental.
Em Portugal essa necessidade de consolidação, que é comum a outros países
europeus e que surge na sequência das políticas adoptadas no período pós crise financeira,
deverá traduzir-se em políticas potencialmente recessivas, que conduzirão a uma
contracção da procura interna, quer ao nível do consumo, quer ao nível do investimento.
Algumas dessas medidas foram já implementadas em 2010 e os seus efeitos negativos
sobre a procura interna começaram a fazer-se sentir ao longo do segundo semestre do ano.
No entanto, será durante o ano de 2011 que as medidas mais duras e os seus
efeitos recessivos mais significativos se farão sentir em pleno, tendo em consideração o
leque de medidas que entraram em vigor com a Lei do Orçamento de Estado para 2011,
nomeadamente a redução dos salários da função pública e o agravamento de alguns
impostos.
Tendo em conta a actual complexidade da situação económica do nosso país, a que
se poderá vir ainda a adicionar a implementação de novas medidas recessivas, por parte do
Governo, com vista à redução do défice público (da actual estimativa de 7,3% do PIB para
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2010 para 4,6% em 2011 e para 3% do PIB em 2012), a generalidade das previsões aponta
para uma queda do PIB em 2011. No caso da Comissão Europeia, o valor avançado para a
evolução do PIB em Portugal, durante o ano de 2011, é de -1,0%, face a um crescimento de
1,5% previsto para o conjunto de países da Zona Euro. De acordo com aquele organismo,
Portugal e a Grécia serão mesmo os únicos do conjunto de 27 países da União Europeia
que vão retornar a uma recessão em 2011.
Neste contexto, o desemprego continuará a ser um dos mais graves problemas com
que Portugal terá de lidar, já que se espera um sensível aumento do número de
desempregados. Ainda segundo a Comissão Europeia, a taxa de desemprego atingirá os
11,1% em 2011, avançando 0,6 p.p. face à taxa média de 2010. Ora, como em 2010 e
segundo o INE, a taxa média de desemprego se situou em 10,8%, apresentando uma
tendência crescente (atingiu os 11,1% no último trimestre do ano), é de admitir que, em
2011, esta taxa ultrapasse largamente as previsões da Comissão.
É neste enquadramento difícil que as perspectivas de evolução da produção da
Construção voltam a ser preocupantes, antecipando-se mesmo uma nova quebra, que só
irá agravar mais a já actualmente difícil situação que o Sector atravessa.
As opiniões expressas pelos empresários, através do Inquérito Mensal à Actividade
FEPICOP/UE, reflectem um pessimismo acentuado relativamente à evolução da produção
das empresas de construção (saldo médio de -20% ao longo do ano, face a -11% apurados
em 2009).

Produção do Sector
2009
Residencial
Não Residencial
Particulares
Públicos
Engenharia Civil
VBP DO SECTOR

2010

2011 (Previsão)
Limite Média
Limite
Inferior
Superior

-22,0
-10,5

-15,0
-4,9

-9,0
-6,0

-8,0
-5,0

-7,0
-4,0

-17,0
5,5

-9,0
3,0

-9,0
-1,0

-8,0
0,0

-7,0
1,0

5,0
-9,0

-1,0
-6,5

-4,0
-6,0

-3,0
-5,0

-2,0
-4,0

Fonte: FEPICOP
Nota: Variações Reais da Produção (%)
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3.2.1- Edifícios Residenciais

Tal como se tem verificado nos últimos anos, estima-se que o segmento residencial
volte a evoluir de forma negativa em 2011, podendo a sua produção vir a registar um
decréscimo em redor dos 8%. Na verdade, a procura dirigida a este segmento encontra-se
a um nível muito reduzido, devido, por um lado, à forte deterioração das condições
económicas das famílias e, por outro, às fortes restrições impostas pelos bancos na
concessão de novos créditos à aquisição de habitação, constrangimentos que impedem
antecipar qualquer recuperação da procura nos meses que se aproximam.
Em termos de oferta, as condicionantes são igualmente significativas. De facto, a
redução de cerca de 10% no número de fogos licenciados durante 2010, que se segue a
uma quebra de 40% registada no ano anterior, e o actual excesso de oferta de fogos que se
observa no mercado residencial, quer novos, quer usados, não permitem antever, no futuro
próximo, uma recuperação da actividade deste segmento. A reforçar essa convicção, a
carteira de encomendas declarada pelos empresários que se dedicam a este tipo de
actividade assumiu, ao longo de 2010, a dimensão mais reduzida de toda a série do
Inquérito Mensal à Actividade, apenas 8,2 meses de trabalho garantido.
Por outro lado e embora o potencial do mercado de reabilitação seja enorme, não se
antevê uma alteração significativa no volume de trabalhos associados a tal mercado, a não
ser que sejam finalmente tomadas as medidas necessárias para concretizar a dinamização
do mercado de arrendamento e assumida a requalificação e reabilitação urbana como uma
das prioridades nacionais.

3.2.2- Edifícios não Residenciais

No que concerne ao segmento não residencial, voltar-se-á certamente a assistir, em
2011, a comportamentos muito distintos entre as suas componentes privada e pública, com
a primeira a registar uma nova quebra do seu volume de produção. Na verdade, se se
acrescentar à difícil conjuntura económica que o país atravessa, e que condicionará as
opções de investimento neste tipo de edifício, o decréscimo verificado no licenciamento das
áreas destinadas a edifícios não residenciais (-12,7% durante o ano de 2010) é de prever
uma redução na produção da parcela privada deste segmento na ordem dos 8%, em 2011.
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Já a parcela da produção de edifícios não residenciais que resulta do investimento
público deverá continuar a beneficiar da aposta da administração pública em obras de
reparação do edificado, nomeadamente dos edifícios escolares. Assim, sabendo que
recentemente foram adjudicados novos concursos de modernização de escolas, admite-se
que a entrada em execução desses novos trabalhos compense a conclusão das
empreitadas em fase final de execução, pelo que é de prever a manutenção de um nível de
produção, em 2011, semelhante ao verificado no ano anterior, ou seja, que se verifique uma
variação nula do volume de produção do segmento da construção de edifícios não
residenciais públicos.
Em termos agregados, antevê-se que a produção do segmento da construção de
edifícios não residenciais registe uma quebra de cerca de 5% em 2011.

3.2.3- Engenharia Civil

No que diz respeito à engenharia civil são de assinalar os factores de incerteza
sobre o comportamento deste segmento em 2011, nomeadamente os relativos à
suspensão, ou não, de várias obras que estão a ser ou se previa virem a ser desenvolvidas
em regime de Parcerias Público Privadas. Certo é que se assistiu a uma redução, para
metade, do montante de obras adjudicadas em 2010, face a 2009, o que leva a antecipar
uma quebra no volume total de trabalhos de engenharia civil a desenvolver em 2011,
quando comparado com a produção realizada em 2010. Este decréscimo poderá atingir, em
termos reais, os -3%.

3.2.4- Total do sector

Em resumo, o ano de 2011 voltará certamente a ser um ano muito difícil para o
Sector da Construção, perspectivando-se uma contracção do seu volume global de
produção em redor dos 5%.
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