F EP I C OP - F E D E R A Ç ÃO PO RT UG U ES A DA I ND Ú ST R IA D A C O NST R U Ç ÃO E O B R AS PÚ BL I C AS
Associações Filiadas:

AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

Informação n.º 75

26/07/2011

Construção já pesa mais de 14% no desemprego total

Com a generalidade dos seus indicadores a registarem quebras contínuas na ordem dos dois
dígitos, a conjuntura do sector da Construção complicou-se significativamente nos últimos
tempos.
Não é, por isso, de admirar que o clima de grande pessimismo que se vive nesta actividade se
tenha agravado, de forma substancial, no final do primeiro semestre do ano e que, consequência
inevitável de todo o processo, o Sector tenha aumentado o seu peso no desemprego total,
conforme revela a FEPICOP na sua última análise sobre a situação deste mercado.

Cada vez mais longe da Europa
Encontrando-se a actividade das suas empresas condicionada, sobretudo, pela fraca procura e por
várias limitações de ordem financeira, a confiança dos empresários caiu, em Junho último, 17,9%
em termos homólogos trimestrais, frisa a Federação, que atribui este sentimento, como, de resto,
vem sendo uma constante, às baixas perspectivas, tanto de emprego (-16,4%) como da carteira de
encomendas (-18,5%).
Por si só elucidativo da grave situação que assola o Sector, este pessimismo é ainda mais
perturbador, quando comparado com as expectativas manifestadas pelos empresários europeus,
que têm evoluído em sentido ascendente, registando agora um aumento de 4,5%.

Perdas em todos os segmentos
Embora em graus diferentes, o clima económico tem-se repercutido negativamente em todos os
segmentos de actividade, sublinha ainda o documento da FEPICOP. Assim, enquanto nos primeiros
cinco meses do ano se observou uma quebra homóloga no licenciamento de fogos novos para
habitação de 30,9%, no segmento Não Residencial Privado a área licenciada entre Janeiro e Abril
registou, comparativamente ao mesmo período de 2010, um decréscimo de 2,9%. E, não obstante
os trabalhos adjudicados na vertente pública deste segmento terem registado um crescimento
assinalável no primeiro semestre, tudo aponta para uma diminuição significativa, de 26,1%, no
valor dos concursos abertos no mesmo período.
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Por fim, a quebra homóloga de quase 30% verificada no valor dos concursos abertos no primeiro
semestre comprova a conjuntura extremamente difícil presente na Engenharia Civil.

Desemprego atinge 72,2 mil

Reflexo de toda esta conjuntura desfavorável, o número oficial de desempregados provenientes
do Sector era, no passado mês de Maio, de 72,2 mil, o que equivale a cerca de 14,5% do total de
inscritos no IEFP.
Em sintonia com o número de empresas obrigadas a cerrar portas, o desemprego parece ser, aliás,
o único aspecto em que, ultimamente, o Sector tem protagonizado aumentos. De facto, note-se
que, em apenas três anos, o rácio acima referido aumentou 4,3 pontos percentuais.
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