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Construção ainda sem saída para a crise
As dificuldades mantêm-se no sector da Construção, a avaliar pelos dados da conjuntura da FEPICOP
relativos aos dois primeiros meses deste ano.
“A conjuntura do sector da Construção não registou”, até ao momento, “alterações significativas face
à trajectória negativa que vinha revelando até ao final de 2010”, sublinha a Federação Portuguesa da
Construção, que aponta a forte quebra da procura (a carteira de encomendas do Sector situa-se em
oito meses de trabalho assegurado) como responsável pela diminuição da produção da Construção
(-14,4% no trimestre terminado em Fevereiro de 2011 e em termos homólogos), pelo acentuado
pessimismo dos empresários e pelo aumento do número de desempregados no Sector.
Esta evolução negativa é extensível a todos os segmentos de actividade, sendo no entanto mais
acentuada na engenharia civil, com a variação trimestral homóloga a situar-se nos -20,0% em
Fevereiro. Este é o resultado das “fortes restrições que têm sido impostas ao investimento público de
há um ano a esta parte, com o objectivo de consolidação das finanças públicas”, explica a FEPICOP.

Solução passa pela reabilitação urbana

A par com a queda do investimento público, assiste-se a uma diminuição do investimento privado,
sobretudo no segmento residencial, traduzida “em níveis de licenciamento cada vez mais reduzidos”.
Nos dois primeiros meses deste ano, a área licenciada para construção de habitações novas caiu 7,2%,
respondendo assim por uma grande parte do desemprego no Sector, dado tratar-se de uma actividade
trabalho-intensiva. Daí que a FEPICOP defenda a promoção da reabilitação de edifícios para estimular
este segmento de actividade e, consequentemente, permitir “estancar a saída de trabalhadores do
Sector e, logo, reduzir o número de desempregados” da Construção.
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