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Contas de 2021 e Orçamento para
2022  aprovados por Unanimidade

Os associados presentes na Assembleia Geral, que decorreu na plataforma online
Microsoft Teams, aprovaram por unanimidade as contas do exercício de 2021 e
ainda o Orçamento para este ano.  

A Direção irá convocar eleições, muito em breve, tendo em conta que as
circunstâncias ditadas pela pandemia, obrigaram ao adiamento das mesmas. 

AICE continua a contar com todos os seus associados.



Construção faz orçamentos a oito dias

por causa da volatilidade dos preços dos

materiais de construção 

Empresas do setor da construção, que habitualmente apresentavam propostas

válidas por três ou seis meses, não vão agora além dos 15 dias e há quem já o faça

apenas por uma semana. A redução da validade dos orçamentos entregues pelos

seus fornecedores, devido à escalada de preços de materiais e equipamentos, levou

as construtoras portuguesas a reduzirem drasticamente o prazo a que se

comprometem com uma proposta aos seus clientes. Os aumentos chegam aos 50%

e aos 100%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o preço dos materiais de

construção de casas novas aumentou 15,3% face ao mesmo período do ano

passado. 

O secretário-geral da Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de

Construção, José Matos diz que “não é crível que as coisas melhorem nos próximos

tempos" e a solução pode passar por estratégias de diversificação, para responder à

crise. 

O confinamento vivido agora na China, nomeadamente em Xangai, traz "mais

problemas de custos de transporte e de preços", com "20% dos contentores presos

nos portos chineses".

Perante "enormes subidas de preços em alguns produtos" e falhas no

abastecimento, "é muito difícil de gerir por todos os intervenientes da cadeia da

construção. Temos de estar preparados" porque a volatilidade dos preços

continuará "durante mais alguns meses", apelou José Matos, quando ainda nem

conhecemos os efeitos do confinamento na China.



Ainda assim, Construtoras

mantêm Otimismo 

Apesar de admitirem que é "impossível

prever o que vai acontecer até ao fim do

ano", as empresas do setor da

construção dizem estar "de momento"

confiantes no seu crescimento em 2022.

Seja pela diversificação de países e

regiões geográficas, seja pela maior

sensibilidade dos clientes da Europa do

Norte para reconhecerem variações

anormais de preços. As obras licenciadas

em Portugal subiram 3,5% nos

primeiros dois meses do ano. Em janeiro

e fevereiro houve um aumento de 5,8%

no licenciamento de edifícios residenciais

em Portugal e uma queda de 3,2% nos

edifícios não residenciais, 

O número total de obras de edificação e

reabilitação licenciadas aumentou 3,5%

nos primeiros dois meses de 2022 face a

igual período do ano passado. Este

aumento resulta das variações de 5,8%

nos edifícios residenciais e da de -3,2%

nos edifícios não residenciais.

 

O Governo prepara regime

excecional para que obras

públicas suportem preço dos

materiais

A proposta foi submetida a consultas junto

da Associação Nacional de Municípios,

regiões autónomas e empresas de

construção.

“O Conselho de Ministros discutiu um

decreto-lei que cria um regime excecional,

facultativo e temporário para a subida de

preços nas empreitadas de obra pública nos

contratos de aquisição de bens e de serviços

mas que também pode afetar as obras

particulares”, confirmou o Ministro das

Infraestruturas e Habitação. 

Pedro Nuno Santos  confirmou que o

governo sentiu “a necessidade de criar um

regime excecional para revisão de preços

nestes contratos e evitar um colapso no

processo de investimento público em

Portugal”. 

O governante lembrou ainda que a

construção vive uma “situação excecional,

com pressão inflacionista, com crescimento

muito acentuado dos preços das matérias-

primas. Houve mesmo matérias-primas que

quase duplicaram o seu valor”.

 



 

Margens de Lucro Esmagadas?

 

 

 

 

 

 

 

O preço das casas estão a acomodar o aumento do valor dos materiais mas teme-se

que os salários dos portugueses não acompanham este ritmo de evolução. As

previsões não são as melhores, sobretudo, para a classe média: “As pessoas vão

deixar de conseguir comprar casa”, admitiu Pedro Vicente, administrador da

Habitat Invest. 

“A escassez de materiais e falta de mão de obra não começou agora, já vinha a

acontecer nos últimos anos. Isto aconteceu porque o setor estava adormecido e

sentiu a pressão de ter uma alta velocidade e isso tem um preço”, explicou João

Paulo Sousa, CEO da JPS Group. A guerra da Ucrânia veio, portanto, agravar a

subida dos custos de construção já existente.

“Os preços das casas vão aumentar e as pessoas vão deixar de conseguir comprar

casa” alega Pedro Vicente. Para enfrentar este cenário, João Paulo Sousa diz que

o setor da construção e imobiliário tem duas alternativas em cima da mesa: “ou

param os projetos residenciais, ou nadam contra as ondas gigantes e é isto que o

setor está a fazer”. Mas como é que isto se faz?

“Temos de adotar imediatas para conseguirmos combater os custos de construção,

senão não vamos ter casas necessárias para o setor" como: 

·Diminuir a carga fiscal;

·Reduzir a burocracia dos processos;

·Agilizar licenciamentos;

·Aplicar novas tecnologias;

·Fidelizar a mão de obra, com incentivos



 Novas tabelas de retenção na fonte do IRS 

Para aplicar a partir de 1 de marçoAgrava-se a escassez de mão-de-obra para o setor da construção

89% das construtoras não conseguem preencher vagas para as obras, de acordo

com um estudo feito pela Manpower. 

As empresas estão longe de conseguir suprir as elevadas necessidades de mão-de-

obra. A procura por profissionais qualificados disparou com a recuperação

económica do país após a crise de 2011, mas o mercado de trabalho não consegue

dar resposta. Atualmente, a construção é a atividade económica nacional onde o

défice de trabalhadores é mais sentido. 

Vítor Antunes, diretor-geral da Manpower, lembra que "o desequilíbrio do lado da

oferta tem vindo a acentuar-se em resultado da saída de talento parao estrangeiro,

onde as condições salariais são mais vantajosas". 

O mesmo estudo indica que as profissões mais procuradas atualmente pelas

construtoras são: carpinteiro de cofragem, armador de ferro, ladrilhador, pedreiro,

eletricista, estucador e serralheiro. Funções de exigência física e de exposição ao

risco, para as quais é necessária experiência profissional e, na maioria dos casos,

formação específica. 

Existem já , exemplos de construtoras portuguesas a formar trabalhadores nos

PALOP para os trazerem para Portugal.  

Há ainda que ter em conta o envelhecimento dos atuais profissionais e a dificuldade

em captar os jovens para estas funções. Os níveis remuneratórios, as exigências

físicas e o próprio espaço de trabalho, em geral ao ar livre e exposto às condições

meteorológicas, não cativam os mais novos.



Empresas de construção Portuguesas procuram  mão-de-obra no Brasil
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Os mesmos meios para novas ambições

Por António Saraiva – Presidente da CIP

Nesta semana foi apresentado pela Comissão Europeia o REPowerEU. Trata-se
de um plano para reduzir rapidamente a dependência dos combustíveis fósseis
russos e acelerar a transição verde.
Entre as ideias avançadas neste plano está a compra comum de gás natural e
hidrogénio, através de uma plataforma europeia, para todos os Estados-membros
que queiram participar.
Haverá novas propostas para garantir que a indústria tenha acesso a matérias-
primas críticas.
Reafirma-se o propósito de reduzir o consumo de combustíveis fósseis na
indústria e nos transportes. É dada uma maior ambição ao desenvolvimento das
energias renováveis aumentando de 40% para 45% o objetivo do seu contributo
para o cabaz energético da UE, até 2030. Pretende-se o rápido lançamento de
projetos de energia solar e eólica, bem como de projetos de âmbito europeu no
domínio do hidrogénio.
Há também uma maior ambição para a poupança de energia, aumentando a meta
de eficiência de 9% para 13%, em 2030.
Está presente a necessidade de uma rede integrada e adaptada de infraestruturas
de gás e eletricidade, incluindo, expressamente, a referência a investimentos
adicionais para ligar os terminais de importação de gás natural liquefeito da
Península Ibérica à rede europeia.
Este ponto é particularmente crítico para Portugal, mas é necessário que a União
Europeia resolva rapidamente as suas próprias contradições: dois dias antes da
apresentação deste plano, o Conselho adotou novas regras, em contramão, no
sentido de cessar o apoio a novos projetos que envolvam gás natural. Se as ideias
agora apresentadas parecem acertadas, dando finalmente sinais de que a Europa
não está parada, a pergunta imediata será: onde estão os recursos para fazer face
a novos desafios, novos investimentos, novas ambições?



 

O plano prevê que os Estados-membros acrescentem um plano nacional
"REPowerEU" como um capítulo adicional dos respetivos PRR, para implementar
as novas prioridades. Para tal, poderão aceder à parcela da vertente de
empréstimos que não foi por eles requerida: no total, são 225 mil milhões de euros.
No nosso caso, são cerca de 11,5 mil milhões de euros, a que Portugal renunciou,
com a justificação de não aumentar a sua dívida. Se esse montante não for
solicitado, reverterá em benefício de outros Estados-membros.
Tive já oportunidade de defender o recurso a estas verbas disponíveis no
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que não foram requeridas por Portugal,
no sentido de reforçar as componentes do PRR dirigidas às empresas. É uma
óbvia fonte de recursos para fazer face a novas necessidades.
No entanto, não posso deixar de notar que o plano quase não prevê, ao nível
europeu, recursos adicionais aos que foram definidos no quadro do Plano de
Recuperação para a Europa.
É certo que se prevê flexibilidade para alimentar os novos planos com
transferências de outras fontes (por exemplo, do próprio PRR e dos fundos de
coesão). Mas, quando o "cobertor" é curto e se puxa de um lado...


