F EP I COP - F ED E R A Ç ÃO PO RT UG U E SA 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

Senhor Primeiro Ministro

Excelência,

Num momento em que o Sector da Construção atravessa uma das maiores crises de
que há memória, com quebras significativas na sua produção, no número de empresas
e nos postos de trabalho que assegura, a FEPICOP – Federação Portuguesa da
Indústria da Construção e Obras Públicas permite-se vir junto de Vossa Excelência
solicitar que, com a maior urgência possível, declare o Sector da Construção como um
sector em reestruturação.
Em termos de fundamentação económica que legitima este pedido os números são
por si ilustrativos da situação verdadeiramente dramática e de uma gravidade extrema
com que as empresas do sector se confrontam nos últimos anos. Com efeito e
consoante temos vindo a tornar público:


ao longo da última década o volume de produção registou uma quebra de
cerca de 9,4%, em termos reais, verificando-se uma quebra acumulada de 41%
desde 2002;



o peso da Construção no total do emprego desceu de 12,2%, em 2002, para
9,7% e 9,2%, respectivamente em 2010 e 2011, igualmente evidenciando um
forte abrandamento do ritmo de produção do Sector;



o número de pessoas registadas nos Centros de Emprego e oriundas do sector
da Construção ascendeu a 78 mil, no final de Novembro de 2011, traduzindo
um aumento homólogo de 12,5% e representando 14,6% do total de
desempregados inscritos nos centros de emprego;



o número de insolvências de empresas de construção tem vindo a evoluir a um
ritmo preocupante (+36,8% em termos homólogos, até Setembro de 2011),
verificando-se que se têm apresentado diariamente à insolvência mais de 3
empresas de construção.
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Acresce, em termos de expectativas de evolução futura, que as previsões são
igualmente desanimadoras, apontando a FEPICOP para uma grande quebra da
produção do Sector da Construção na ordem dos 11,5% em 2012. Por sua vez as
previsões do Euroconstruct antecipam um cenário ainda mais desfavorável, com
quebras no volume de produção da Construção de 12,9% em 2012, de 5,0% em 2013
e de 0,7% em 2014, o que representará, em termos acumulados e até ao fim do ano
de 2014, relativamente ao ano de 2001, uma quebra de 52%.
Face ao exposto e na sequência do reconhecimento por parte do Governo da situação
de crise que o Sector atravessa, o qual aliás justificou o recente deferimento do pedido
da empresa Soares da Costa como sendo uma “empresa em reestruturação”, esta
Federação solicita que uma tal decisão seja estendida a todo o Sector da Construção,
de forma a atender aos insistentes apelos das empresas que lutam por manter a
respectiva viabilidade. De facto, é imperioso assegurar a adopção de medidas que
permitam às empresas, que ainda vão conseguindo manter-se em actividade,
concretizar os processos de reestruturação empresarial que são obrigadas a levar a
efeito.
De notar, aliás, que é imperioso que uma tal declaração, a considerar o Sector da
Construção como um sector em reestruturação, preveja, designadamente e de forma
expressa, a possibilidade das empresas ultrapassarem os limites legais para acesso
ao subsídio de desemprego no caso das cessações de contratos de trabalho por
mútuo acordo. Na verdade, os limites quantitativos previstos no Decreto-Lei n.º
220/2006, de 3 de Novembro, não são de todo exequíveis num contexto de grave crise
como o que atinge o Sector da Construção neste momento.
Ora e não podendo deixar de se ter presente que os sempre penosos processos de
redução de efectivos são uma condição necessária, ainda que não suficiente, para a
sobrevivência das empresas do Sector da Construção, o certo é que o reconhecimento
generalizado do Sector como “em reestruturação” permitiria obviar a que cada
empresa tivesse de solicitar essa mesma declaração de forma individual (cf. alínea d)
do nº 2 do artigo 10º do Decreto-lei nº 220/2006. Tal é o que tem vindo a acontecer,
implicando toda uma tramitação burocrática excessiva e morosa, que não se
compadece com a dinâmica e urgência das decisões empresariais necessárias à
sobrevivência das empresas.
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A terminar, não podemos deixar de referir que a pretensão expressa nesta exposição
vai ao encontro do conteúdo da Proposta de Lei n.º 39/XII, que procede à sexta
alteração ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e que prevê sobre
o novo processo especial de revitalização (artigos 17.º-A a 17.º-I) o seguinte:
“o processo especial de revitalização pretende assumir-se como um mecanismo célere e
eficaz que possibilite a revitalização dos devedores que se encontrem em situação
económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente mas que ainda
não tenham entrado em situação de insolvência actual. A presente situação económica
obriga, com efeito, a gizar soluções que sejam, em si mesmas, eficazes e eficientes no
combate ao “desaparecimento” de agentes económicos, visto que cada agente que
desaparece representa um custo apreciável para a economia, contribuindo para o
empobrecimento do tecido económico português, uma vez que gera desemprego e
extingue oportunidades comerciais que, dificilmente, se podem recuperar pelo
surgimento de novas empresas”. (cit. preâmbulo da proposta de lei, com sublinhado
nosso).

Antecipadamente gratos pela boa e urgente atenção que, estamos certos, não deixará
de ser dispensada ao assunto exposto, ficamos a aguardar uma informação que sobre
o seu seguimento nos possa ser prestada com a maior brevidade possível, desde já
nos disponibilizando para facultar eventuais elementos adicionais que Vossa
Excelência considere necessários.
Com os nossos melhores e muito respeitosos cumprimentos.

O Presidente da Direcção

(Ricardo Pedrosa Gomes)
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