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Guerra na Ucrânia pressiona preços na construção

O conflito na Ucrânia está a fazer soar os alarmes no setor imobiliário.
Ainda a braços com os elevados custos dos materiais e da mão-de-obra, o cenário pode piorar para a
construção, de acordo com vários especialistas. A estes fatores devemos juntar ainda as questões de sempre –
os atrasos nos processos de licenciamento urbanístico e a elevada carga fiscal.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em dezembro do ano passado, os custos de construção de
habitação nova aumentaram 6,8%, face ao mesmo período de 2020. Paralelamente, o preço com os materiais
cresceu, no mesmo período, 8,0%, e o custo da mão de obra, disparou.
O conflito na Ucrânia vai fazer aumentar a inflação acima das expetativas. O valor dos materiais de
construção, a energia, e em particular, o preço do petróleo vão sofrer um agravamento. Associado e este
cenário está ainda a incerteza que esta guerra acrescenta ao mercado internacional.

Mão-de-Obra Ucraniana?
Construção poderá vir a empregar
emigrantes ucranianos.
O setor da construção precisa de mais 80
mil trabalhadores e há já quem considere
que os ucranianos poderão vir a ser
solução para colmatar as necessidades.
Aos problemas de falta de formação na
área poderão responder centros de
formação e qualificação como o CENFIC.
Em resposta às várias necessidades de
mão-de-obra, neste e noutros setores, o
governo lançou o Portugal for Ukraine.
(Toda a informação no texto da direita)

Portugal for Ukraine
O governo português está a apoiar os cidadãos da
Ucrânia que pretendem, por razões de conflito armado
e humanitárias, residir em Portugal.
Nestas situações de calamidade, também a sociedade
civil e designadamente as empresas portuguesas se
mobilizam e disponibilizam para acolher e contratar
estes cidadãos.
Manifeste a sua intenção de recrutar cidadãos
ucranianos, através do preenchimento do seguinte
formulário:
• https://formularios.iefp.pt/index.php/637833?
lang=pt
O IEFP, IP participa nos esforços nacionais de
acolher em Portugal cidadãos da Ucrânia, o que
naturalmente passa pela sua integração social e
profissional.
Nesse sentido, o IEFP, IP fará o mapeamento das
competências dos trabalhadores ucranianos acolhidos,
dos locais de acolhimento/residência e das ofertas de
emprego disponíveis, e entrará em contacto para
apresentar candidatos, caso exista ajustamento ao
perfil pretendido pela sua empresa.
Caso se identifiquem cidadãos ucranianos que possam
satisfazer a sua intenção de contratação, a oferta de
emprego deve ser formalizada ao IEFP, IP, para que
possa também aceder aos apoios disponíveis.
Conheça os nossos apoios à contratação, nos quais
estes cidadãos podem ser elegíveis:
• Medida Incentivo ATIVAR.PT
• Medida Compromisso Emprego Sustentável
O IEFP, IP também irá organizar cursos de
Português Língua de Acolhimento para estes cidadãos
que podem estar já integrados na empresa.

CIP diz que despesa corrente do SNS
está a ser paga pelo PRR2
(Comunicado CIP)

Em janeiro houve uma redução do financiamento do Ministério das
Finanças ao SNS e as dívidas vencidas aumentam 99 M€ (mais de 3M€ de
agravamento por dia) sendo que as verbas do PRR estão a financiar a
despesa corrente.
Os dados de execução orçamental do SNS em janeiro de 2022 têm um
aspeto positivo, mas apresentam evidência bastante preocupante em relação
a duas questões. De facto, o saldo orçamental foi positivo no primeiro mês,
no valor de 26,9M€, mas, em contrapartida, tal decorre unicamente pelo
facto de passar a haver transferências do PRR na ordem dos 65M€, dado
que as transferências do Ministério das Finanças reduziram-se em 3,3M€.
Por seu turno, as dívidas vencidas do SNS voltaram à tendência de
aumento significativo, com um crescimento de 99M€ num único mês (mais
de 3 M€ de novas dívidas por dia).
De facto, a receita total em janeiro cresceu 5,5%, o que “resultou,
essencialmente, da evolução das transferências (6,6%), sobretudo no
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)” enquanto a despesa
corrente só aumentou 0,6%, com a Despesa com o Pessoal a crescer 3,5%.
O investimento em janeiro foi de 3,3M€, o que prova que as verbas do PRR
serviram essencialmente para financiar despesa corrente ou, dizendo de
outra forma, o PRR esteve a substituir-se ao financiamento pelo OE (MF).
Como é sabido, não há um Orçamento do Estado aprovado para 2022 pelo
que a gestão é feita por duodécimos sendo que, pela execução de 2021 e
agora também com a informação de janeiro, é já claro que o enquadramento
do OE para o SNS em 2022 tem que ser revisto.
Ainda recentemente o Tribunal de Contas tomou pública posição sobre
algumas questões que têm sido também defendidas pelo Conselho
Estratégico Nacional de Saúde da CIP e que aqui reiteramos, tal como seja:
– “alerta para a debilidade da situação económico-financeira do SNS. Tal
não se pode dissociar dos contratos-programa celebrados com as unidades
hospitalares do SNS, que preveem, à partida, rendimentos insuficientes para
cobrir os gastos previstos com a atividade desenvolvida.
– “Este subfinanciamento dos contratos-programa leva a um aumento das
dívidas a fornecedores”
– “o Tribunal tem recomendado que se tomem medidas conducentes à
recapitalização do SNS, sustentadas em planos de saneamento financeiro e
de investimento de médio e longo prazo, de acordo com uma orçamentação por
programas e plurianual”.

Novas tabelas de retenção na fonte do IRS
Para aplicar a partir de 1 de março

O impensável aconteceu
Artigo de Opinião de António Saraiva - Presidente da CIP

O que era impensável há poucos meses, aconteceu, e a invasão russa da Ucrânia deu início a uma guerra na Europa.
Ao contrário da ideia muito enraizada de que todos os conflitos militares se devem a interesses económicos mais ou
menos obscuros, culpando sempre a ganância das empresas, esta é claramente uma tragédia que tem na base ambições
de poder, muito mais do que motivações económicas. Na sua origem está a nostalgia da nomenclatura russa pelo império
perdido. A visão de Putin da História, descrevendo o fim da União Soviética como “a maior tragédia geopolítica do
século XX”, é reveladora.
A extensão do impacto humano e económico desta loucura está ainda longe de ser conhecida.
No plano militar, o que sabemos, no momento em que escrevo, excede o que eram as perspetivas de há alguns dias. É um
ataque em grande escala, em todas as frentes, por terra, mar e ar, com o objetivo de esmagar a soberania da Ucrânia. A
NATO garantiu que não intervirá diretamente, resta saber onde está o limite das ambições de Putin.
No plano económico, o impacto do conflito decorre sobretudo da forte dependência europeia relativamente ao gás natural,
cuja importância é decisiva diretamente para indústrias e consumidores privados e indiretamente na produção elétrica.
A Europa não se precaveu desta dependência. Nem sequer conseguiu construir um verdadeiro mercado único da energia.
Lembro aqui a questão crítica das interligações entre as redes europeias de eletricidade e de gás natural, cuja urgência
tem sido insistentemente reclamada. França lamentará agora a sua resistência no aumento das ligações entre o seu
território e a Península Ibérica. Seriam uma peça fundamental para a segurança energética da Europa.
Perto de 40% das necessidades de gás na União Europeia são respondidas da Rússia. Esta percentagem sobe a 100% ou
perto disso em vários países da Europa Central e Oriental. Na Alemanha, é de 50%. A dependência de Portugal neste
aspeto é diminuta, mas os mercados são globais. É ainda uma incógnita até que ponto o fornecimento de gás russo à
Europa vai ser afetado, mas é certo que esta situação se repercutirá (está já a repercutir-se) no preço do gás e também do
petróleo, agravando a escalada que tem vindo a observar-se. Este aumento de preços reflete-se na eletricidade e de uma
Empresas
de construção Portuguesas procuram mão-de-obra no Brasil
forma transversal, inevitavelmente,
na inflação.
HTTPS://FILES.DRE.PT/2S/2022/02/038000001/0001000017.PDF

Não sabemos de que modo irá o Banco Central Europeu reagir a esta situação, o que será decisivo em termos da evolução
HTTPS://WWW.PORTUGAL.GOV.PT/DOWNLOAD-FICHEIROS/FICHEIRO.ASPX?V=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAZNDIZMWEA46OPIAUAAAA%3D
das taxas
de juro. A primeira reação nos mercados da dívida pública foi de queda das taxas de juro, o que prenuncia
expectativas de alguma travagem na inversão da postura expansionista da política monetária.
Uma coisa é certa: o impacto da guerra nas empresas e na economia portuguesa será direto, sobretudo pelo aumento dos
custos energéticos, e indireto, uma vez que toda a economia europeia será afetada. Não quero especular sobre qual a
intensidade destes impactos. Dependerá da evolução do conflito, da sua duração, das sanções económicas a ele
associadas. Dependerá também do que suceder no plano dos ciberataques, para os quais temos de nos precaver.
Espero que a Europa saiba responder, unida, a esta catástrofe. Politicamente e economicamente. Em todas as frentes,
solidariamente, construindo soluções comuns, com uma coesão ainda superior à que soube construir face à pandemia.
Mais uma vez, a união fará a força da Europa.
Imperativo para satisfazer as legítimas aspirações dos portugueses. Se houver vontade, realismo e capacidade de diálogo,
serão alcançados compromissos e haverá acordo.

Mais Medidas para pressionar a caminho da sustentabilidade

A sustentabilidade vai continuar a marcar a agenda da reabilitação e construção de casas nos próximos anos.
Até porque a Comissão Europeia já desenhou, no âmbito do “Fit for 55”, novas medidas para pressionar os
proprietários a reabilitar e remodelar os seus imóveis de forma a melhorar a sua eficiência energética.
Uma das principais novidades é a introdução de padrões mínimos de desempenho energético: os edifícios
residenciais de pior desempenho deverão ter classificação de grau F até 2030 e, pelo menos, classe E até
2033. E, a partir de 2030, todos os edifícios novos deverão ter emissões zero.
A verdade é que “a sustentabilidade é um tema central porque toda a indústria se vai renovar e reinventar”,
garante o arquiteto João Luís Ferreira, que assume que a “a tendência é o modelo da economia circular sem
impacto negativo no ambiente (carbono zero)” e “é nesse sentido que tudo se está a encaminhar”. Também
Tiago Lopes da Urban Obras Portugal concorda que “o tema da sustentabilidade continuará a ser discutido e
quero acreditar que se tornará mais abrangente, passando a integrar o desenho urbano, o modo como nos
deslocamos, habitamos e trabalhamos”.
Mas, numa altura em que cada vez mais se fala em sustentabilidade e certificação energética no imobiliário, o
setor defende mais apoio do Estado, através, por exemplo, da redução do IVA.
As grandes empresas também reclamam apoios, e não necessariamente em forma de cheques. Construir ou
reabilitar um prédio assente nos critérios de sustentabilidade implica um “investimento brutal” que, claro, será
compensado no futuro. Mas o setor pede mais, sobretudo numa altura em que os custos de construção estão a
disparar.
“Já estamos tão preocupados e pressionados pelo aumento dos custos de construção que podemos ter de
enfrentar um atraso real com estes desafios da certificação energética e da sustentabilidade”, diz ao ECO Pedro
Vicente, administrador da Habitat Invest. “A pressão de que estamos a ser vítimas está a comprometer business
plans que já estavam fechados”, acrescenta. "Era importante que houvesse políticas públicas destinadas a
incentivar ações nesse sentido e que pudessem apoiar os promotores”, explica o responsável, notando que “há
critérios ambientais que já são obrigatórios e que têm vindo a apertar. Com a situação em que vivemos, de uma
pressão nos preços da construção, com uma repercussão dramática no preço da habitação, só mesmo com
políticas públicas. Precisávamos de uma reação mais musculada nesse sentido“.

