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AICE aposta na redução de impostos na construção em
nome do maior investimento, da criação de mais postos de
trabalho e de habitação mais acessível
A Associação dos Industrias da Construção de Edifícios tem estado empenhada
em reunir informação e analisar o impacto que os impostos têm no investimento
e consequentemente no valor final da construção.
O Governo tem defendido uma habitação a preços mais acessíveis e a AICE
responde positivamente procurando mostrar que os impostos diretos e indiretos
no setor da construção representam uma grande fatia do preço final dos
imóveis.
A Direção reuniu, ao longos das últimas semanas e últimos meses, com os grupos
parlamentares dos diferentes partidos procurando explicar as vantagens do
desagravamento dos impostos e da agilização dos procedimentos
administrativos. O “canal” de
comunicação com os grupos
parlamentares
mantém-se
aberto com a AICE a avançar
com propostas concretas ao
nível fiscal.
Tendo em conta que, desde
sempre, este setor foi um dos
grandes motores da economia,
a direção da AICE procura sensibilizar a comunidade dirigente para a

MULHERES QUE FAZEM A HISTÓRIA DA AICE

Isabel Patrício

AICE: É uma mulher, num setor predominantemente
dominado por homens, como é que tem sido gerir uma
empresa num setor como este?
IP: Acho que antes de tudo é preciso ter coragem e abrir
mão de várias coisas que foram impostas como certas. Há
que que acreditar; acreditar que serei capaz de resolver
coisas que parecem impossíveis.
Quando se é mulher o desafio é ainda maior, além de lutar
para conquistar espaço em mercados predominantemente
masculinos, ainda é preciso, conciliar a vida profissional
com a pessoal, o gerenciamento empresarial com o
doméstico, mas tão numerosas quanto as dificuldades são
as possibilidades de crescimento e de sucesso.
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necessidade alterar aspetos como a redução do IVA no setor. No documento
proposta apresentado pela AICE ode ler-se a proposta de “Redução da taxa do IVA
aplicável a todas as empreitadas de construção, contratos de prestações de serviços
com elas conexos e materiais e equipamentos destinados à construção que sejam
adquiridos por empresas que tenham por objeto a construção, (independentemente
do promotor e do tipo de obra, pois toda a construção tem o mesmo fim social),
passando dos atuais 23%, para a taxa reduzida de 6%”. Esta é apenas uma das
muitas propostas que contam num documento que está a ser apresentado aos
decisores deste país.
Para este trabalho a AICE contou com um jurista altamente qualificado que é
habitual consultor da associação e ainda com o apoio da Ordem dos
Contabilistas Certificados com quem manteve e mantém reuniões.
A AICE dará conhecimento em futuros newsletter sobre outras pospostas que estão
também em discussão, tendo sempre em conta, que o setor é altamente penalizado
pelos inúmeros impostos a que está sujeito. Daqui resulta que o setor é apontado
como obtendo vantagens alargadas sobre imóveis vendidos quando, na verdade, a
maior parte dos Opinion Makers e Consumidores desconhecem a “carga fiscal” a
que os agentes do setor estão sujeitos.

Mais de um Terço da riqueza gerada no país vai para impostos.
“Em 2018, Portugal apresentou receita fiscal na ordem dos 37,1% do
PIB”
– Conclusões do estudo da CIP sobre “carga fiscal” em Portugal.

Afinal, ter um negócio próprio está longe de significar
trabalhar menos; é preciso muita dedicação para
conseguir fazer acontecer, tem que se ter esprito de
sacrifício e um saber estar para se ser bem-sucedida.
AICE: Quais são as suas expetativas para o setor, no
Pós-Pandemia?
IP -Não existem quaisquer dúvidas sobre o fato de que
a pandemia deixará sua marca nos mais diversos
setores. Transformações que já eram previstas foram
forçadas a acontecer, sem mais opções. Na construção
civil, há alguns exemplos interessantes do que acredito
ser tendência para o futuro e do que pode ter
provocado grandes expectativas agora, mas não
devem ter impacto significativo a longo prazo. O
primeiro temor é sobre o fim do aluguel. Boa parte dos
proprietários já observam uma debandada de
inquilinos. Muitas empresas sentiram que seus
funcionários se adaptaram bem ao home office e
decidiram adotar o trabalho remoto como algo
permanente, pelo que não fará sentido para elas pagar
o aluguel de um imóvel ou, pelo menos, não de todo o
imóvel, quando uma sala pode suprir as necessidades
de espaço. Da mesma forma, muitas pessoas voltaram para
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AICE pede urgência na uniformização e agilização dos
procedimentos das operações urbanísticas
A Associação dos Industriais da Construção de Edifícios deu conhecimento à
Associação Nacional de Municípios, da necessidade urgente de uniformização dos
procedimentos, nas 308 autarquias do país. A solução poderá passar pela criação de
uma Plataforma única e ágil, em resposta às necessidades de todos os players:
investidores, construtores, arquitetos, engenheiros civis, entre outros.
Mas são deixadas em aberto
alternativas. A verdade é que
existem,
atualmente
procedimentos complicados,
diferenciadores e morosos que
acaba por ter grande impacto
na economia nacional e
regional. A simplificação e a
uniformização contribuiriam
em muito a otimização de
recursos e de tempo para
projetistas, promotores imobiliários e também serviços municipais, ao mesmo tempo
que garantia maior transparência a todos os processos.
Algumas autarquias estão a implementar práticas para agilizar as tramitações dos
procedimentos urbanísticos ao mesmo tempo que procuram desmaterializar os
processos, apostando no digital, mas tudo depende da vontade de cada Camara
municipal.

a casa dos pais ou se mudaram para apartamentos e casas
menores, e com preços mais compatíveis com seus
orçamentos, por dificuldades financeiras.
Grandes centros de construção, que gastam fortunas
alugando espaços quilométricos, já começam a optar pela
sublocação. Dividir aquele espaço enorme com um lojista
parceiro é uma opção economicamente viável, pois fica mais
barato para os dois, e também atende às expectativas dos
clientes. Boa parte das novidades deste momento vieram
para ficar. A construção civil raramente dá um passo em
falso, por isso, ela caminha devagar. As transformações
ainda são feitas de maneira gradual, por mais que a
pandemia tenha acelerado esse processo.
O que deve permanecer é a necessidade de atendimentos
mais ágeis, como a possibilidade de fazer orçamentos de
materiais pela internet e o delivery de materiais, e o
relacionamento com o cliente a partir do digital. Se era
difícil encontrar marcas e lojas de materiais de construção
nas redes sociais, hoje esses contactos estão muito mais
acessíveis. A informatização do mercado é algo que sempre
defendo. Afinal, é a partir de dados que são feitos os maiores
investimentos. O proprietário de um imóvel precisa saber
quanto se cobra de aluguel em determinada região, assim,
como é interessante para uma loja de materiais de
construção saber que uma construtora está levantando um
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Portugal é o 3.º na europa com o maior volume de investimento
imobiliário
No ano passado, o investimento imobiliário comercial na Europa transacionou mais
de 222 mil milhões de euros. Portugal registou o terceiro maior volume de sempre,
sendo 75% proveniente de investimento estrangeiro. Mesmo assim, o investimento
no imobiliário, em toda a europa, caiu 23% face a 2019.

prédio. Essa troca enriquece todo o setor, permitindo
que a indústria seja mais assertiva em sua produção, o
comércio não venda produtos com preço inflacionado
e o consumidor pague mais barato.
Por fim, é importante destacar o papel importantíssimo
da construção civil como motor da economia. Por ter
uma cadeia enorme de produção que envolve os três
setores – indústria, comércio e prestação de serviços –
este é um setor que merece ser valorizado.
Por ele, se gera renda para diversas famílias,
acelerando o consumo e fortalecendo as vendas. A
construção de conjuntos habitacionais e casas
populares, com incentivo do governo, pode ser uma
forte alavanca para a retomada econômica póspandemia. Assim, poderemos sair mais fortes como
país.
AICE – Acha que o Estado deveria fazer mais pelo
setor?

Em Portugal, o segmento dos escritórios, retalho, industrial e logística, hotelaria, entre
outros, voltou a captar a maior expressão do volume de investimentos na Europa
somando mais de 92 mil milhões de euros. Para a Worx - Real Estate Consultants, o
mercado imobiliário em Portugal poderá continuar a reunir as condições que o têm

IP: É preciso olhar para o setor como um todo, e isso
só é possível a partir de dados e informações, tudo é
uma questão de equilíbrio e de saber analisar a
situação e as tendências com um olhar mais analítico.
Uma abordagem às associações representativas do
sector, tornaria mais clara as necessidades do mesmo
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tornado tão atrativo para os investidores nacionais e internacionais - "num ambiente
com baixas taxas de juro, o imobiliário continuará a ser visto como um excelente ativo
de refúgio".
Acima da cidade de Lisboa, Bruxelas e Hamburgo foram as únicas a registar aumentos
no volume de investimentos em 2020. Em sentido inverso, com maior variação anual
negativa, estiveram as cidades de Praga, Milão e Varsóvia.

Empresas familiares são as mais resistentes.
A pandemia põe à prova a resistência das empresas, e as mais bem posicionadas para
recuperarem da crise são as empresas
familiares, de acordo com dados da 10ª
edição da “Global Family Business
Survey”
da
consultora
PriceWaterhouseCoopers. Um estudo
feito a mais de 2800 empresas,
algumas delas portuguesas, revela que
apenas 15% das empresas familiares
no país (21% a nível global)
recorreram a empréstimos nos últimos
três meses de 2020. Uma boa parte
dos proprietários estão a utilizar os
seus próprios fundos. Ao mesmo tempo, 38% das empresas familiares em Portugal
tiveram de reduzir dividendos durante a crise (34% a nível global). Com os Olhos postos
no futuro, 46% destas empresas familiares no país esperam crescer em 2021, um número

para a posterior criação de medidas adaptáveis às
realidades, considerando o pressuposto da revisão
legislativa com base na redução de impostos,
desburocratização dos procedimentos urbanísticos e criação
de linhas de créditos à habitação mais acessíveis a uma
classe média/baixa.
AICE: Que importância atribui à AICE na atualidade?
IP: A AICE é formada a partir de valores tidos como
essenciais para garantir melhores condições à comunidade
“sectorial” da construção civil, como a solidariedade, a
participação e a cooperação para a busca de objetivos
comuns, e assume a representação dos legítimos interesses
das empresas de construção e de serviços conexos.
Assume-se como um instrumento importante para que a
comunidade representada deixe o anonimato e alcance a sua
maior expressão, seja ela social, política, econômica, junto
das empresas do Setor, dos Órgãos de Soberania e da
Sociedade Civil. Para além dos vastos serviços que presta às
empresas suas associadas, a AICE procura garantir a
participação do Setor nos diferentes processos de decisão em
matérias que afetem direta ou indiretamente o seu
desempenho.
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que traduz uma perspetiva bem conservadora do que a registada a nível global, onde 65%
dessas organizações esperam crescer já este ano. Mas quando questionados sobre 2022,
os números sobem para 83% e 86%, respetivamente. Com a pandemia a colocar a
transformação digital no topo da agenda, apenas 31% das empresas familiares em
Portugal consideram que as suas competências digitais são fortes (e 38% a nível global.
Apesar do impacto da crise pandémica, as empresas familiares manifestam resiliência
financeira, que as coloca bem posicionadas para a recuperação da crise.

Os escritórios serão ajustados ao teletrabalho e os Hotéis são
vendidos com desconto

AICE: Por vezes há um alheamento dos associados
relativamente às potencialidades de fazer parte de uma
associação que pode desempenhar um papel importante em
representação do setor. O que pode e deve ser feito para
estimular o sentimento de “pertença” a um grupo que
representa um setor como este?

IP: No plano associativo, a AICE tem vindo a desenvolver
esforços para que o movimento associativo empresarial do
Setor, no qual ocupa um papel relevante, seja encarado como
Existe dinheiro e interesse em investir no país, mas a pandemia está a empurrar os
um fator importante para a organização e o desenvolvimento
processos de decisão dos investidores imobiliários no que diz respeito ao investimento
das atividades económicas.
comercial onde se incluem o retalho, os escritórios e a hotelaria. A pandemia veio
O movimento associativista fortalece os empresários, para
baralhar as tendências, a logística e os 'retail parks' vão continuar em alta bem com a
que além de fomentar a economia local, eles possam
sustentabilidade ambiental nos escritórios, diz a Worx. Os desafios mais difíceis estão
promover desenvolvimento em suas cidades e em suas
do lado da hotelaria e do retalho não-alimentar. Os investidores aguardam pela queda
regiões, então, são extremamente importantes o apoio e o
de preços.
fortalecimento consolidando a relação pelo interesse comum
Com os olhos postos na vacinação dos portugueses, espera-se que o segundo semestre
e pelo conhecimento, capaz de promover, ganhos para a
deste ano permita consolidar um resultado idêntico ao do ano passado (cerca de 2,8 mil
sociedade e melhoria em sua qualidade de vida.
milhões de euros) em investimento comercial, o terceiro melhor resultado de sempre do
Para prestar o apoio que as empresas associadas requerem,
dispomos de uma estrutura profissionalizada, disponível
setor desde que há registos.
para colaborar com o seu associado no seu dia a dia
De acordo com Pedro Rutkowski, CEO da Worx, “num ambiente em que as taxas de
empresarial.
juro registam níveis historicamente baixos, o mercado imobiliário continuará a ser
AICE; Se voltasse atrás, teria escolhido a mesma atividade o setor da construção - com as suas oscilações conjunturais,
AICE – Associação dos Industriais de Construçãoou
deteria
Edifícios
optado por outra área? Porquê.

NEWSLETTER
2021
Nº5
visto como um excelente ativo de refúgio, sendo esperado que o volume de investimento
em imobiliário comercial se fixe em níveis semelhantes a 2020”. A análise da Worx
sobre os efeitos da pandemia
no mercado do imobiliário
comercial conclui que os retail
parks
e
supermercados
venham a ser a preferência dos
investidores durante 2021
havendo maior necessidade de
espaços de grande dimensão,
com projetos desenvolvidos à
medida do cliente. A pandemia
continuará a pressionar o
crescimento do e-commerce,
assim como a procura espaços de escritórios que podem ser usados por qualquer
trabalhador já que a tendência é para um aumento do número de “nómadas” digitais no
país. No longo prazo, estima-se um equilíbrio entre o trabalho remoto e presencial,
reconhecendo a necessidade de um espaço colaborativo para desenvolver a cultura
organizacional da empresa.Os Inquilinos que visam investir num imóvel com
tecnologia mais avançada procurarão contratos de maior duração, de forma a tirar o
máximo proveito do seu investimento, por outro lado, armazéns logísticos destinados
ao lastmile (a última etapa na entrega da encomenda) procurarão uma maior
flexibilidade contratual.

IP: Há momentos em que desejo fazer o tempo voltar e apagar
toda a tristeza das dificuldades, mas eu tenho a sensação que, se
o fizesse, também apagaria a alegria do êxito. Assim, revivo as
memórias da forma como vêm, aceitando todas elas, deixando que
me guiem sempre que possível e nem por um instante se me
afigurou ser possível o arrependimento das escolhas feitas, das
decisões tomadas. Congratulo-me dos êxitos e dos fracassos, das
aprendizagens, e foram tantas, que sem qualquer hesitação
recomeçava com os mesmos desafios e escolhas.

AICE: Qual o balanço que faz da sua vida? A humanidade
desaponta-a ou desapontou-a?
IP: «Sou uma céptica que crê em tudo, uma desiludida cheia de
ilusões, uma revoltada que aceita sorridente, todo o mal da vida,
uma indiferente a transbordar de ternura»
cit. Florbela Espanca.
Aproveito o dia de hoje para fazer um balanço da minha vida,
repensei os meus erros e relembrei os seus acertos, perdoem-me
pelos fracassos e orgulhem-se das minhas vitórias. Entendo que os
meus erros os seus acertos, os meus fracassos e as minhas vitórias
são a minha história, a história da minha vida. E, por isso, os
valorizo por igual. Sem eles eu não seria quem sou hoje.
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Indústria cimenteira prova que o ambiente é compatível com o betão
AICE: O que lhe ainda falta fazer neste setor? Que desafios?
O roteiro da indústria cimenteira para atingir a neutralidade carbónica em 2050 foi
IP: Um dos grandes desafios do “mercado” será perceber e
apresentado na conferência digital “Cimentar o Futuro” organizada pela Associação
identificar o que procuram e como se irão posicionar os
Técnica da Indústria de Cimento e
investidores nacionais e estrangeiros, pretendo estudar e aprender
pelo jornal Expresso. A adoção
com mais este desafio e posicionar-me com as estratégias mais
urgente
de
medidas
de
adequadas e equilibradas, na prossecução da competitividade.
descarbonização, os investimentos
avultados e as políticas públicas e
BI da sua empresa:
apoios financeiros e fiscais que elas
HIDROCONCEP-CONCEPÇÃO CONSTRUÇÃO, LDA –
requerem e a importância de garantir
constituição:1996
Atividade: construção civil e obras públicas, compra e venda
que tudo é feito mantendo a
de propriedades, elaboração de estudos e projetos, serviços
competitividade do sector.
de consultadoria e fiscalização de obras, comércio para
Na Secil, já se investiram 70 milhões
grosso e a retalho de materiais de construção.
de euros na conversão da fábrica do Outão, diz Otmar Hübscher, CEO da empresa. Mas
Prémios: PME excelência em 2010 e consecutivamente,
há ainda muito a fazer, defende Gonçalo Salazar Leite, Vice-Presidente do Conselho
PME líder desde 2011
da Secil e Senior Advisor do Presidente da Semapa. O roteiro divide as ações a realizar
em duas fases, uma até 2030 e outra até 2050, que já incluirá tecnologias mais
disruptivas, como a captura, armazenamento e reutilização do CO2 e o recurso ao
hidrogénio como fonte de energia limpa. Porque sem elas não será possível chegar-se
à neutralidade carbónica. Indústria cimenteira apresenta roteiro para atingir a
neutralidade carbónica em 2050.
Para que este roteiro possa ser aplicado é preciso haver políticas públicas adequadas e
apoios financeiros e fiscais que suportem os investimentos avultados que são
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necessários. O ministro Pedro Siza Vieira está confiante na mudança que o sector em particular e a indústria no geral terá de fazer nos próximos
anos e garante que o Governo será um parceiro nesse processo. De acordo com o ministro estão a ser tomadas medidas nesse sentido, não só ao
nível nacional, mas na União Europeia, como por exemplo, a implementação mais agressiva de uma taxa à importação de materiais produzidos
em países onde não há uma preocupação ambiental. “Temos consciência que estes investimentos têm de ser feitos assegurando que os players
nacionais estão no mesmo nível de competitividade que outros produtores europeus e internacionais”.

Revisão da Lei Laboral - Teletrabalho em Discussão
O Governo e parceiros sociais estão reunidos em Concertação Social. Em causa está a revisão da lei laboral, nomeadamente as alterações ao
teletrabalho com base nas conclusões do Livro Verde para o Futuro do Trabalho.
Entre as propostas apresentadas está o alargamento do universo de trabalhadores que poderão requerer o regime de teletrabalho, sem necessidade
de acordo com o empregador. Neste momento, já existe esta possibilidade de requerer o teletrabalho sem necessidade de cordo do empregador em
duas circunstâncias: trabalhadores que sejam vítimas de violência doméstica e tenham de abandonar a casa da morada de família, e trabalhadores
com filhos até aos três anos de idade, sempre que a atividade desempenhada seja compatível e o empregador disponha de recursos e meios para
garantir o teletrabalho.
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Mas, o governo que alargar este universo indo ao encontro do Livro Verde, mas também do Bloco de Esquerda.
Em discussão está, o alargamento da possibilidade de teletrabalho, sem acordo do empregador, a profissionais com filhos até aos 12 anos e que a
lei preveja mecanismos que garantam que "o teletrabalho não penaliza especialmente as mulheres e que não agrava assimetrias na divisão do
trabalho não pago, nem compromete a igualdade de género no mercado de trabalho", assim como “alargar as situações em que o trabalhador
tem direito a teletrabalho independentemente de acordo com o empregador, em modalidade de teletrabalho total ou parcial, nomeadamente no
âmbito da promoção da conciliação entre trabalho e vida pessoal e familiar, em caso de trabalhador com deficiência ou incapacidade”.
Outra das matérias a que o Livro Verde dá destaque é ao enquadramento legal do trabalho na economia das plataformas. O Governo quer criar uma
"lei Uber" que reforce os direitos e a proteção social dos milhares de trabalhadores que integram estas empresas e sugere que seja regulamentado
o trabalho em plataformas digitais, "criando uma presunção de laboralidade para estes trabalhadores e um sistema contributivo e fiscal adaptado
a esta nova realidade". Desta estratégia faz ainda parte uma adequação do sistema de segurança social às novas formas de prestar trabalho,
promovendo o alargamento da proteção social a todos os trabalhadores.
A ideia é também regulamentar o direito à desconexão ou desligamento profissional e desenvolver um sistema de licenças associadas à formação
e qualificação dos trabalhadores.
Em cima da mesa está, igualmente, o reforço de competências e da capacidade inspetiva da ACT nos domínios das áreas digitais e do uso de dados,
nomeadamente promovendo a interconexão de dados e o uso inteligência artificial também para identificação de situações de risco e melhor
calibragem da atividade inspetiva. O Livro Verde para o Futuro do Trabalho esteve em consulta pública até o dia 15 de abril.

Economia portuguesa volta a crescer
O Indicador de Atividade Económica do Banco de Portugal sinaliza que a economia portuguesa voltou ao verde na comparação com o ano anterior.
Foi um regresso ao crescimento, ao fim de um ano em terreno negativo. Os dados publicados pelo Banco de Portugal indicam que na terceira
semana de março, a economia portuguesa voltou a crescer em termos homólogos, isto é, em relação ao mesmo período do ano passado. Agora,
com o desconfinamento em curso e a aceleração esperada do processo de vacinação, os economistas esperam que a economia se mantenha no
verde.
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O quadro da evolução da atividade económica no país é traçado em base num conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência
diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio
desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.
O impacto negativo sobre a economia deste segundo confinamento foi muito menor do que aconteceu no primeiro, na Primavera do ano passado.
"Entre 15 de janeiro e 14 de março de 2021, a redução do indicador diário para a atividade económica em Portugal correspondeu a cerca de 40%
da queda registada no primeiro estado de emergência", escreve o Banco de Portugal no Boletim
Económico de março. "A maior resiliência da atividade reflete o processo de aprendizagem das
famílias e das empresas, um enquadramento internacional menos sincronizado e mais favorável,
e a manutenção da ação decisiva das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais", por isso,
o banco central estima que a queda da economia portuguesa no primeiro trimestre de 2021
"deverá ser inferior à observada no primeiro trimestre de 2020".
É a primeira vez desde 14 de março de 2020 que este indicador indica uma variação homóloga
positiva da atividade económica em Portugal, sinalizando que a economia portuguesa voltou a
crescer em termos homólogos. A questão que se coloca é se este regresso da economia, a terreno positivo, é ou não, sustentável. Os economistas
acreditam que sim.

“A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para frente”
- Søren Kierkegaard (primeiro filósofo existencialista)
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