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Extensão de prazos dos licenciamentos é imprescindível
para a subsistência de milhares de construtoras

A FEPICOP pretende que seja criado um “novo regime de extensão de prazos” para a execução das
obras e validade das respectivas licenças, que permita às empresas ajustar o seu ritmo de trabalho
à conjuntura actual.
A medida, que não implica quaisquer custos para o erário público, é, contudo, essencial à
subsistência de muitas empresas, argumenta a Federação numa exposição recentemente enviada
ao Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
Na diligência efectuada junto do chefe do Governo, a Federação soma à depressão vivida pelas
empresas que se dedicam ao mercado da habitação - “desde há dez anos” e bem expressa pela
quebra de 78,4% do número de fogos licenciados, entre 2001 e 2010 -, as fortes restrições
impostas pela profunda crise económica e financeira actual, que, por via das limitações ao
financiamento bancário, resultam no fraco escoamento das fracções já construídas, para justificar
o abrandamento pelas empresas do ritmo da execução das obras ou mesmo o adiamento da sua
concretização, enquanto aguardam momentos mais oportunos.
Ora, é precisamente neste contexto que a Federação reclama a criação de um “novo regime de
extensão de prazos” aplicável às operações urbanísticas com prazos em curso ou cuja contagem se
inicie durante o ano de 2012 e, pelo menos, até um ano após a sua publicação.
Para a FEPICOP, que defende serem necessárias “soluções excepcionais que permitam atenuar os
problemas (...) e os condicionalismos que se colocam (...), em particular, no segmento
habitacional”, esta é a única forma de manter em actividade as empresas de construção e de
promoção e, assim, de obstar ao aumento do desemprego, obrigatoriamente decorrente da sua
dissolução.
De resto, note-se que a pretensão da FEPICOP não difere daquela que apresentou e foi acolhida
em 2009, quando, face à crise que então já se fazia sentir, o Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de
Março, veio criar, a título transitório, um “regime excepcional de extensão de prazos” para a
apresentação de requerimento de emissão de título de operação urbanística, de execução e de
caducidade, mas cuja aplicação se limitou aos prazos iniciados até 28 de Junho de 2010, não
podendo, neste momento, os promotores ou investidores beneficiar daquela prerrogativa, apesar
da situação das empresas estar substancialmente agravada.
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