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Resumo

A presente análise tem como objectivo identificar algumas tendências de futuro no sector da
construção em Portugal através da caracterização atual e análise da evolução verificada nos
últimos anos. A crise financeira internacional que se iniciou em 2007 apenas acentuou a queda
no sector que já registava quebras desde 2002.
O atual estado das contas públicas não permite um programa de investimento em obras públicas
de larga escala, pelo que a recuperação do sector deverá passar pelo investimento privado,
nomeadamente na reabilitação urbana. Para se incentivar a iniciativa privada será necessário
criar condições favoráveis para o desenvolvimento dos projetos.
Foram efectuadas análises de sensibilidade a duas intervenções distintas na reabilitação de
edifícios para identificar alguns riscos existentes em cada uma e quais as medidas que poderão
mitigar os mesmos. Constatou-se que o Estado tem um papel fulcral no que diz respeito à
manutenção e até extensão dos benefícios fiscais que existem para este tipo de operações, no
entanto os agentes do sector também deverão unir esforços e partilhar riscos para se conseguir
aumentar as rentabilidades para níveis interessantes e que possam suscitar o aumento do
investimento.

Palavras-chave: sector da construção, investimentos imobiliários, projetos de reabilitação
urbana, análise de sensibilidade
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Abstract

This analysis aims to identify some future trends in the construction sector in Portugal through
the characterization and analysis of current developments in recent years. The international
financial crisis that began in 2007 only accentuated the fall in the sector that already started in
2002.
The current public finances does not allow a large-scale program of investment in public works,
so the recovery of the sector should include the private investment, particularly in urban
regeneration. To encourage the private sector it is necessary to create favorable conditions for
the development of projects.
Sensitivity analyses were carried out on two separate interventions in the rehabilitation of some
existing buildings to identify risks in each and what measures can mitigate them. It was found that
the state has a key role with regard to the maintenance and extension of tax benefits that exist
for this type of operation, however the sector main players should also join forces and share risks
to achieve good profitability levels which may boost the investment.

Key-words: construction sector, real estate investments, rehabilitation projects, sensitivity
analysis
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Capítulo 1
1. Introdução

Este trabalho tem como objectivo a caracterização dos fatores que marcaram o sector da
construção civil e obras públicas nos últimos anos, assim como a identificação das tendências
de futuro que, dadas as limitações do investimento público, passarão naturalmente por uma
maior iniciativa privada, sendo para isso necessário a adopção de algumas medidas que
permitam aos investidores reunir as condições económicas e financeiras necessárias.
Neste momento em que o sector da construção dá os primeiros sinais de recuperação, apesar
de ainda tímidos e pouco sustentáveis, é importante recordar os acontecimentos recentes e todos
os fatores que influenciaram o comportamento nos últimos anos.
O sector da construção sempre foi usado como atenuante dos momentos baixos da economia.
Por exemplo, para combater o desemprego na Grande Depressão de 1929 o governo dos EUA
criou milhões de empregos na construção de aeroportos, hospitais, escolas, pontes e barragens.
Também em Portugal se verificou uma aposta no investimento em infra-estruturas após a Lei da
Reconstituição Económica, de 1930.
No capítulo 2 é revisitada, de forma abreviada, a história do sector da construção desde a criação
do Ministério das Obras Públicas por Fontes Pereira de Melo, à qual se seguiu um período de
forte investimento em infra-estruturas, tendo-se passado depois por períodos marcados pela
instabilidade politica e económica, como os últimos anos da Monarquia Constitucional, a Primeira
República e a Ditadura Militar. Seguiu-se um novo impulso das obras públicas promovido pelo
Estado Novo, altura que coincide com a criação de muitas das empresas que hoje são os
principais agentes do sector. Observa-se, novamente, um período de instabilidade no pós 25 de
Abril que, depois de ultrapassado, culmina no forte crescimento do sector da construção nos
últimos anos do século XX, quando atingiu o seu pico, devido aos fundos estruturais europeus
para apoio das obras públicas, assim como da abertura do sector bancário aos empréstimos para
aquisição de habitação. Em suma, são destacados os períodos onde se observou um maior
impulso do sector da construção e obras públicas, como o Fontismo, o Estado Novo e a adesão
de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE)1.
Em 2001 verificou-se um pico histórico no sector, ao qual se seguiu mais de uma década de forte
queda da produção, impulsionada pelo sector residencial, e que se prolonga até aos dias de hoje.

1

A partir de 1993 passou a designar-se União Europeia (UE).
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No capítulo 3, o sector da construção é enquadrado e delimitado no contexto nacional, numa
análise qualitativa e quantitativa. São identificadas as suas características diferenciadoras dos
restantes sectores da atividade económica, evidenciado o impacto direto do sector em toda a
cadeia de valor, tanto a montante como a jusante, e as diversas atividades desenvolvidas, das
obras públicas à promoção imobiliária. É quantificado o peso do sector na economia através de
diversos indicadores macroeconómicos, comparando-o com o contexto verificado noutros países
europeus. É especialmente relevado o mercado de trabalho, dado o impacto económico e social,
tecendo-se comentários à dimensão, estrutura, qualidade e condições de trabalho. A aposta na
formação e a redução do número de acidentes de trabalho revela uma maior preocupação das
entidades envolvidas na produção, permitindo atenuar o mau desempenho que o sector tem
nestes indicadores quando comparado com outros sectores de atividade.
Neste capítulo é ainda analisado o tecido empresarial na sua evolução em termos de dimensão
e desempenho económico-financeiro, com características e necessidades distintas das restantes
atividades económicas. O histórico de atividade cíclica da construção, com quebras acentuadas
e prolongadas como a que atualmente se atravessa, força as empresas a adoptar estratégias de
consolidação financeira e redução da exposição aos riscos inerentes da atividade. As estratégias
poderão passar pela internacionalização e/ou diversificação da atividade para outros sectores
mais estáveis, sendo que para atingir estes objectivos as empresas necessitam de ganhar
dimensão e competências através de fusões ou aquisições.
O capítulo 4 é uma reflexão sobre a promoção imobiliária no âmbito da reabilitação urbana. No
atual contexto económico, e no seguimento do que se tem verificado nos últimos anos, é
expectável que o investimento em obras públicas, que impulsionou o sector na década de 90,
apresente uma quebra significativa sendo reduzido apenas a algumas intervenções de
conservação e manutenção das infra-estruturas existentes. Assim, o investimento na construção
será essencialmente privado. E é precisamente no sector residencial, na vertente da reabilitação,
que são depositadas as esperanças de recuperação do sector. Caso se verifique em Portugal a
tendência que se tem registado nos últimos anos nos países europeus mais desenvolvidos, a
reabilitação urbana ganhará importância no panorama da indústria da construção.
Mas este facto não reduz a importância das decisões politicas no desempenho do sector da
construção. O estado evoluirá da figura de dono de obra para uma figura de legislador e
regulador, incluindo não só o controlo de qualidade como também os incentivos financeiros. Até
porque o investimento privado terá de respeitar uma condição muito importante: tem de ser
economicamente viável. Caso contrário os investidores privados não assumirão o risco e a
retoma do sector será posta em causa.
Assim, no capítulo 5 reflecte-se sobre a análise económico financeira dos projetos de
investimento em reabilitação urbana, tentando-se estimar os pontos fortes e pontos fracos dos
vários tipos de investimento, e, bem assim, identificar todos os riscos envolvidos. Dado que a
reabilitação envolve diversos tipos de intervenções, que variam consoante a dimensão do prédio
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a reabilitar, o tipo de construção e o seu estado de conservação, efectuamos uma análise de
sensibilidade a dois investimentos no mercado habitacional com características distintas. O
primeiro, designado Edifício A, é um edifício de pequeno porte que necessitará de uma
intervenção ligeira/média para cumprir os requisitos de conforto atuais. Já o outro investimento
analisado, o Edifício B, é um edifício com alguma dimensão que apresenta um elevado grau de
deterioração pelo que necessitará de uma intervenção mais profunda para garantir a segurança
estrutural.
Como conclusão são propostas algumas medidas atenuadoras do risco inerente a este tipo de
intervenções, algumas da responsabilidade das instituições públicas (governo e autarquias), e
outras que propomos que os investidores adotem para salvaguardar os seus interesses que, no
fundo, são interesses gerais da sociedade – a melhoria das condições de vida através da
regeneração das cidades.
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Capítulo 2
2. Enquadramento Histórico
2.1. Notas introdutórias
O sector da construção é dos sectores mais influenciados pelo clima político e económico de um
país, e o século XX ficou marcado por relevantes acontecimentos que tiveram impacto direto na
indústria da construção.
Foi também no século XX que se construíram as grandes infra-estruturas do país,
acompanhando o desenvolvimento da ciência e da indústria que se verificava a nível mundial.
Apesar desse desenvolvimento, este século foi também marcado por grandes recessões
económicas, em parte devido às duas grandes guerras mundiais que devastaram as economias.
Em Portugal, atravessaram-se também largos períodos de instabilidade política, dos quais se
destacam a transição da monarquia para a 1ª república, o Estado Novo, o derrube do regime e
posterior entrada na Comunidade Económica Europeia.

2.2. Da Monarquia Constitucional à Primeira República
A segunda metade do século XIX ficou marcada pelo Fontismo, movimento que se iniciou com a
criação do Ministério das Obras Públicas em 1852 por Fontes Pereira de Melo e que fomentou
uma política de obras públicas que visava o desenvolvimento dos meios de transporte e
comunicação.
Durante os 40 anos do Fontismo (1852-1892) o crescimento da rede de caminhos-de-ferro foi
notável, atingindo cerca de 2300 quilómetros de extensão 2. Foi neste período que também se
introduziu o ferro nas grandes obras, uma evolução significativa, destacando-se como primeiros
exemplos as pontes D. Maria (1877) e D. Luis (1888) assim como o elevador de Santa Justa
(1900).
No entanto, esta politica de investimento dos Governos da Regeneração levou a um crescimento
insustentável da divida externa que culminou na bancarrota de 1891/1892, tendo esta crise
financeira dado lugar a uma crise económica nos anos que se seguiram.

Hugo Pereira in “Caminhos-De-Ferro E Instituições: Ministério Das Obras Públicas, Parlamento E Associação Dos
Engenheiros Civis (1852-1892)”
2
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De acordo com Martins (1997)3, o séc. XX inicia-se com um clima económico mais favorável,
tendo-se verificado nos últimos anos da monarquia – de 1906 a 1910 – um novo impulso nas
obras públicas, nomeadamente na construção de estradas e caminhos-de-ferro. Nessa altura as
obras públicas foram fundamentais na estabilização do mercado de trabalho nacional,
melhorando a situação social do país.
Nos tempos da Primeira República, de 1910 a 1926, o investimento em infra-estruturas foi
praticamente na continuidade da expansão dos caminhos-de-ferro, como observa José Ferraz4,
verificando-se que a rede nacional de estradas pouco aumentou durante esses anos, apesar do
rápido crescimento do número de automóveis em circulação nos anos que se seguiram à
Primeira Guerra Mundial. Também os portos se encontravam muito mal equipados, limitando o
crescimento da marinha mercante.

2.3. Estado Novo
O Estado Novo, saído da revolução de 1926, iniciou uma política de obras públicas em larga
escala a partir de meados da década de 1930, com a Lei da Reconstituição Económica (lei nº
1914). A década de 1931-1940 ficou mesmo conhecida por década de ouro das obras públicas.
Esta política, que foi um dos símbolos da administração de Salazar, pretendia dotar o país das
infra-estruturas necessárias para o desenvolvimento económico, ao mesmo tempo que combatia
o desemprego.
Assemelhando-se ao Fontismo, desta vez o responsável pela condução desta política foi o Eng.º
Duarte Pacheco, ministro das obras públicas e comunicações do governo de Salazar.
Constroem-se estradas, pontes, caminhos-de-ferro, barragens, portos e aeroportos, e
expandem-se as redes elétrica, telegráfica e telefónicas. Foi também dada importância ao
urbanismo e crescimento das cidades. Para além da construção dos bairros operários e do
restauro dos monumentos históricos, foram construídos diversos edifícios públicos como
hospitais, escolas, universidades, tribunais e repartições públicas, entre outros.
O primeiro Plano de Portos (1929) e os planos posteriores promoveram a construção e obras de
ampliação dos principais portos: Aveiro, Leixões, Lisboa, Setúbal e Sines5.
Em 1937 foi inaugurada a Estrada Marginal Lisboa-Cascais e em 1944 a primeira auto-estrada
que ligava Lisboa ao Estádio Nacional, apenas concluída em 1991 com a ligação a Cascais. Mais

“Trabalho e condições de vida em Portugal (1850-1913)”
“O desenvolvimento socioeconómico durante a Primeira República (1910-1926)”
5
Para além dos principais foram também realizadas obras em outros portos como Viana do Castelo, Póvoa do Varzim,
Figueira da Foz, Peniche, Vila Real de Santo António, etc.
3
4
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tarde, em 1961, é concluído o início da auto-estrada do Norte, com a ligação de Lisboa a Vila
Franca de Xira, que também só viria a ser concluída em 1991 com a ligação ao Porto.
A expansão da rede rodoviária e ferroviária requeria a execução de obras de arte,
nomeadamente pontes e viadutos. Destacamos o viaduto Duarte Pacheco (1944), a Ponte da
Arrábida (1963) de Edgar Cardoso e a Ponte Salazar (1966), hoje Ponte 25 de Abril.
Em 1938 iniciou-se a construção do Aeroporto da Portela, concluído dois anos depois, e também
do Aeroporto marítimo de Cabo Ruivo, entretanto desativado. Em 1945 é inaugurado o Aeroporto
no Porto, então designado por Aeroporto de Pedras Rubras.
Na sequência da Lei de Electrificação do País (lei nº 2002), aprovada em 1944, deu-se inicio à
construção de barragens tendo a primeira sido inaugurada em 1951, em Castelo do Bode,
considerada por muitos como a obra do século XX em Portugal. Esta barragem foi construída
pela Moniz da Maia, Duarte & Vaz Guedes, Lda., fundada em 1947 e que mais tarde deu origem
à Somague. Na sequência dessa lei foram construídas diversas barragens realçando-se, pela
dimensão, a barragem de Cahora Bassa em Moçambique, inaugurada em 1974.
De notar que o investimento em algumas destas obras só foi possível depois de garantidos os
fundos provenientes do Plano Marshall.

Figura 1 – Propaganda do Estado Novo ao investimento público nas infra-estruturas

Na Figura 1 apresentam-se dois exemplos da propaganda da época, o primeiro com destaque
para a rede viária que foi construída, com igual alusão à rede de distribuição de electricidade. No
segundo trata-se do melhoramento das infra-estruturas portuárias, com alusão às gruas e aos
navios de grande porte.
Esta política de investimento em infra-estruturas impulsionou o aparecimento e crescimento de
diversas empresas de construção civil ainda hoje existentes e que figuram nos principais actores
da indústria da construção.
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Para além da Somague, já atrás descrita, é de realçar a Soares da Costa (1918) e a Teixeira
Duarte (1921) que ganham dimensão e relevo durante este período. Já o início da Alves Ribeiro
remonta a 1931, tendo tido a seu cargo na sua primeira década de existência a construção da
Av. Gago Coutinho e da Av. Almirante Reis.
A OPCA, Obras Públicas e Cimento Armado, S.A. foi fundada em 1932 e a SOPOL – Sociedade
Geral de Construções e Obras Públicas, S.A. em 1959, empresas que desde 2008 integram a
Opway. Em 1940 inicia-se a atividade da família Monte no sector da construção, mais tarde
Monte & Monte (1980), Monte Adriano (2005) e que desde 2013 integra o Grupo Elevo.
A Mota & Companhia, fundada em 1946, vê em 1952 ser-lhe adjudicada a sua primeira grande
obra pública – a construção do Aeroporto Internacional de Luanda. Nesse mesmo ano é fundada
a Engil, Sociedade de Engenharia Civil, Lda., que viria a ser adquirida pela Mota & Companhia
em 2000 para formar o Grupo Mota Engil. De realçar que a execução de infra-estruturas nas
antigas

colónias

portuguesas

ajudou

as

empresas

na

sua

futura

estratégia

de

internacionalização.
É já na segunda metade do século que são constituídas as outras empresas que hoje são
preponderantes no panorama nacional como a Construtora do Lena, a Conduril (1959), a Casais
(1958) na altura com a designação de «António Fernandes da Silva & Irmãos, Lda.”, a Zagope
(1967) e a MSF (1969), entre outras.
Foi também no campo do urbanismo que se sentiu um enorme investimento e desenvolvimento.
Com a migração da população para as grandes cidades foi necessário promover a expansão e
modernização das mesmas.
Na cidade de Lisboa foi também Duarte Pacheco, desta vez como presidente da Câmara
Municipal de Lisboa6, que promoveu a construção de novas avenidas, equipamentos urbanos e
bairros sociais. De 1938 a 1948 foi desenvolvido o Plano Groer para a expansão de Lisboa. Em
1948 é traçado o Plano de Alvalade de Faria da Costa e na década de 50 os planos de Olivais e
Chelas. O Metropolitano de Lisboa foi inaugurado em 1959.
Antes do 25 de Abril de 1974 o mercado imobiliário habitacional era marcado pelo arrendamento,
sendo esta a opção da maioria dos portugueses uma vez que o financiamento dos bancos para
a compra era muito restritivo.
Nos últimos anos da década de 60, já com Marcelo Caetano no poder num período que ficou
conhecido como “Primavera Marcelista”7, o estado iniciou o combate à construção clandestina –
muitas vezes autoconstrução – que se verificava nas metrópoles, dada exiguidade de
planeamento urbano e de promoção de construção de habitações. Iniciou-se um reforço
legislativo de que são exemplo a lei de solos (Decreto-Lei n.º 576/70), a legislação sobre o
6

Exerceu o cargo em acumulação com o de Ministro das Obras Públicas
Para além de ter realizado diversas obras públicas, como a barragem do Alqueva e o Porto de Sines, Marcelo Caetano
introduziu uma política económica mais liberal, nomeadamente com a abertura do país a investimentos estrangeiros.
7

7

licenciamento urbanístico (Decreto-Lei n.º 166/70), os planos de urbanização (Decreto-Lei n.º
560/71 e DL 561/71) e a contenção da construção clandestina (Decreto-Lei n.º 278/71). Foi criado
o Fundo de Fomento da Habitação (FFH), em 1969 a Secretaria de Estado da Habitação e
Urbanismo e a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL), em 1971.
As políticas de habitação social não tiveram o impacto esperado, uma vez que entre 1970 e 1974
a promoção pública situava-se, em média, abaixo dos quatro mil fogos/ano, representando cerca
de 10% da construção total, muito longe dos oito mil fogos/ano (promoção direta pelo estado de
24% da construção total), a meta traçada no Plano Intercalar de Fomento (1965-1967).

2.4. Do período pós-revolucionário à entrada na CEE
Os períodos conturbados da pós-revolução, com os mercados instáveis, a Banca praticamente
fechada e receio nos investidores, levou a uma crise no sector da construção na década de 19751985. Com a instabilidade politica a marcar essa década praticamente não existiu investimento
público.
Após a descolonização, em 1974/1975, cerca de 500 000 residentes nas ex-colónias regressam
a Portugal definitivamente, tendo sido integrados maioritariamente na metrópole, o que veio a
acentuar as carências habitacionais que então já existiam. De acordo com Ferreira (2011)8, o
cenário em 1974 era o seguinte: “défice de cerca de seiscentos mil alojamentos, parque
habitacional envelhecido e carecido de infra-estruturas e de serviços básicos, alastramento dos
loteamentos ilegais e da construção clandestina, um sector de construção habitacional débil”.
É a partir desse ano que o Fundo de Fomento da Habitação ganha maior expressão, verificandose um crescimento na promoção directa da construção de fogos até 1976. A partir de 1977 o
estado reduz a sua intervenção na promoção directa, criando outros mecanismos de fomento à
construção como, por exemplo, o sistema de crédito à aquisição de casa própria com juros
bonificados (DL 515/77).
O decreto-lei nº 435/80 reforçou o sistema de crédito à habitação própria, nomeadamente através
da introdução de um período de amortização superior, permitindo, dessa forma, alargar o crédito
à habitação a uma faixa socioeconómica que até aí não conseguia suportar as prestações
elevadas geradas por um período de amortização de 20 a 25 anos.
De acordo com Ferreira (2011), nos primeiros anos em que se verificou o alargamento do crédito
para habitação a uma maior franja da população este foi utilizado na sua maioria para transações

8

“Anos 1970/1980 – do Fundo de Fomento da Habitação ao Instituto Nacional de Habitação”, 2011
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do stock existente – e muitas vezes já ocupado, como é o caso da aquisição das frações pelos
inquilinos – pelo que não produziu efeitos na promoção da construção de novas habitações.
Apesar dos esforços, e dado os períodos conturbados na década de 70 e início da década de 80
que culminaram com a intervenção do FMI em 1983, apenas a partir de 1987 se verificou um
aumento na produção habitacional, tendência que se viria a acentuar na década de 90 após a
privatização da Banca e a melhoria generalizada da condição económica dos portugueses devido
à entrada na CEE.

2.5. O crescimento nos anos 90
Quando Portugal integrou a CEE encontrava-se com um nível de desenvolvimento muito inferior
ao dos restantes países Europeus.
Após adesão à CEE o crescimento económico foi impulsionado quer pelas obras públicas, quer
pela promoção imobiliária, tendo tido como base três pilares: a União Europeia, o Estado
Português e a Banca. O aumento do investimento público e da promoção privada ao longo da
década levou a um pico de produção entre 1999 e 2001.
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Figura 2 – Investimento público na construção de infra-estruturas de transporte e serviços de
utilidade pública9 (Fonte: Thames)
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De 1985 a 2001 o investimento público em construção de infra-estruturas cresceu a uma taxa
média anual superior a 20%. O forte dinamismo nos anos 90 foi motivado quer pela execução
de grandes projetos (por ex. Expo 98 e ponte Vasco da Gama), quer pelas infra-estruturas
(metro do porto, expansão do metro de Lisboa, novas auto-estradas, etc.), obras que foram
apoiadas em cerca de 75% pelos fundos comunitários.
No periodo de 1990-1999, e em comparação com outros países europeus, Portugal foi dos que
apresentou uma maior variação média anual do investimento em construção (3,9%), tendo tido
impacto no PIB que registou uma taxa média anual de crescimento de 2,9%. E a influência da
construção no PIB é também visivel nos restantes países onde se registou um maior aumento
desta variável, dado que a Irlanda apresentou um crescimento médio anual do PIB de 7,0%, o
Luxemburgo 4,8%, e a Espanha 2,7%.
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Luxemburgo
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Espanha
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Países Baixos
Bélgica
Alemanha
Grécia
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Reino Unido
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Figura 3 – Variação média anual do investimento em construção no período 1990-1999 (fonte:
CPCI)

E, se por um lado existiam fundos comunitários disponíveis que permitiram a execução de obras
públicas, por outro lado também se verificou um clima económico favorável à promoção
imobiliária (a reprivatização da banca permitiu generalizar o crédito à habitação, à aquisição de
imóveis não habitacionais e à construção). Assim, o paradigma de habitação nacional sofreu
fortes alterações. Com a perspetiva de Portugal vir a fazer parte da moeda única verificou-se
uma descida das taxas de juro, acentuada após adesão à CEE e posteriormente à moeda única
que por sua vez incentivaram a construção e a compra de habitação, bem como todo o tipo de
imobiliário. A partir de 1991 a habitação própria passa a ser predominante, em detrimento do
arrendamento, que se apresentava como a opção possível nas décadas anteriores.
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Tabela 1 – Evolução do volume de crédito habitação (milhões de euros)

Ano
Volume CH (Mio €)

1993
9 421,7

1994
1995
1996
1997
1998
1999
11 716,6 15 005,6 18 903,7 24 086,6 32 473,8 42 122,9

Fonte: Thames

Foi precisamente na viragem do século que se verificou uma inversão da tendência de
crescimento dos últimos anos. Conforme tabela 2, a construção de edificios residenciais
começou a abrandar em 2002.

Tabela 2 – Taxa de crescimento anual da construção residencial

1997
12,0%

1998
8,8%

1999
11,0%

2000
8,0%

2001
2,0%

2002
-7,5%

2003
-10,0%

Fonte: Euroconstruct

Este abrandamento era espectável dado que o número de fogos construídos era excessivo em
relação à procura; de 1988 até 2003 foram construídos cerca de 1,2 milhões de fogos novos,
observando-se na figura 4 o acréscimo de construção de novos fogos no final da década.
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Figura 4 – Evolução do número de fogos novos concluídos (Fonte: Thames)
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2.6. Notas finais
A evolução do sector da construção civil tem-se efectuado através de impulsos do investimento
público em infra-estruturas, destacando-se três momentos essenciais nos últimos séculos: o
Fontismo, a obra do Estado Novo e o investimento da última década do séc. XX. Antecederam a
estes investimentos períodos conturbados e de depressão económica, respetivamente a guerra
civil portuguesa, a instabilidade política da Primeira República e a instabilidade no período pós
25 de Abril. O investimento na construção foi o principal motor para a retoma das condições
económicas e sociais, nomeadamente em questões de emprego, desenvolvimento, estabilidade,
melhoria das condições de vida, etc.
No entanto, estas políticas acabaram sempre por provocar ou acentuar uma crise financeira,
seguida de uma consequente quebra do investimento. Logo, a construção acaba por ser uma
atividade cíclica marcada por períodos de elevado investimento e outros de baixissimo
investimento.
Nesta fase em que o país se encontra num período marcado por uma crise financeira à escala
global, que tem afetado gravemente o sector da construção, deverá ser repensado o modelo de
recuperação económica, criando condições para o investimento privado em detrimento do
excessivo envolvimento direto do Estado.
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Capítulo 3
3. A evolução do sector na economia portuguesa

3.1. Caracterização e estrutura do sector da construção
De acordo com a mais recente versão da Classificação das Atividades Económicas – CAE
Revisão 3 – elaborada pelo Instituto Nacional de Estatistica (INE), o sector da construção é
delimitado na secção F. No entanto, nem todas as atividades envolvidas directamente na
construção estão aqui representadas, como é o caso da fabricação de materiais de construção,
montagem e instalação de equipamentos, que se encontram na secção C. E caso se considere
toda a fileira da construção observa-se o envolvimento de ainda mais secções, como é o caso
das atividades imobiliárias – secção L.
A secção F, que engloba tanto a atividade de construção como também de demolição, encontrase ainda dividida em três grandes classes:
1. Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edificios); construção de edificios;
2. Engenharia civil;
3. Atividades especializadas da construção.
Quanto à primeira, e como o próprio nome indica, envolve a promoção imobiliária e a construção
de edificios, residenciais e não residenciais. Já a segunda diz respeito à construção das grandes
infraestruturas, como estradas, pontes, túneis, aeroportos e vias férreas. Por último, na terceira
estão representadas todas as atividades de preparação de obras (e.g. demolições,
terraplanagens, sondagens), todas as instalações especiais (elétrica, de àguas, gás,
climatização, etc.) e todas as atividades de acabamento de edifícios (carpintarias, serralharias,
revestimentos, pinturas, etc.).
A classificação do INE está centrada numa ótica de produção (atividade económica). No entanto,
se tivermos em conta o produto final e os diferentes mercados, podemos dividir o sector nos
seguintes segmentos:


Construção de edifícios residenciais (unifamiliar ou multifamiliar)



Construção de edifícios não residenciais (escritórios, comércio, escolas, hospitais, etc.)



Engenharia civil (infraestruturas de transporte e obras de arte)
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O sector da construção é bastante distinto dos restantes sectores de atividade, tanto ao nível da
produção como também no mercado de trabalho (Baganha et al.), sendo caracterizado por uma
grande diversidade de (Afonso et al., 1982):


Clientes: Estado, autarquias, grandes empresas, PME’s, pequenos promotores (ENI’s)
e até particulares (autoconstrução);



Projetos: Cada obra tem características e especificidades diferentes, dificultando a
estandardização de processos e produtos;



Operações Produtivas e Tecnologias: Interação de várias especialidades distintas e
coexistência de tecnologias de produção novas com as antigas;



Agentes: Interacção entre empresas com dimensões e organizações bastante distintas.

A cadeia de valor é muito extensa pois recorre a uma ampla rede de inputs e gera efeitos
multiplicadores significativos quer a montante como a jusante (Nunes, 2001). De facto, a fileira
da construção compreende uma série de atividades, desde a indústria dos materiais de
construção aos serviços de mediação imobiliária.

Empresas de
materiais de
construção, de
equipamentos
e de serviços
(arquitectura,
engenharia,
consultoria,
etc.)

Indústria da
Construção

Empresas de
equipamento
mobiliário e de
serviços
(seguros,
mediação,
decoração,
manutenção,
etc.)

Figura 5 – Impacto do sector da construção a montante e a jusante (cadeia de produção)

Para além do impacto direto nas indústrias e serviços da cadeia de valor, o sector da construção
tem também influência noutros sectores, como as instituições financeiras, dado que tem um peso
enorme no total de créditos concedidos (crédito habitação, financiamento à construção, garantias
bancárias, contas correntes caucionadas, fatoring, leasing, etc.). Afonso et al. (1998) estima que
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cada emprego direto criado pelo sector da construção gera 3 postos de trabalho no conjunto da
economia.
Bon (1992), numa análise ao papel do sector da construção no desenvolvimento da economia
observa que nos países em desenvolvimento o peso da indústria da construção no total da
economia é maior do que nos países mais industrializados, como se pode observar na figura 6.

Peso da construção no PIB

Países de recente
industrialização

Países menos
desenvolvidos

Países mais
industrializados

PIB per capita

Figura 6 – Peso da indústria da construção no PIB (Fonte: Adaptado de CGD)

Dado que a indústria da construção depende do investimento em outros sectores (políticas de
obras públicas e promoção no mercado de habitação), a sua actividade é considerada pró-cíclica,
ou seja, apresenta expansões mais acentuadas do que a economia global em fases positivas do
ciclo e recessões mais profundas nos períodos negativos.
Lopes (2004) observa que depois de uma década de crescimento sustentável (anos 90 do séc.
XX), desde 2000 que o sector vinha a mostrar sinais de abrandamento devido ao excesso de
oferta de construção residencial nova e à alteração do clima económico.
A origem dos problemas é, simultaneamente, conjuntural e estrutural.
De acordo com Ferreira (2011), a debilidade empresarial e produtiva da indústria da construção
é caracterizada por:


Elevada dispersão das empresas, com estruturas mal dimensionadas e de natureza
familiar e artesanal;



Organização empresarial e tecnológica incipiente;
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Acentuada mistura entre as empresas de construção e os promotores, expondo estas à
tendência especulativa do mercado imobiliário;



Falta de preparação técnica e cultural dos empresários.

O LNEG10 (2010) também identifica algumas características estruturais semelhantes que
explicam o baixo desempenho do sector nos últimos anos, nomeadamente a baixa consolidação
empresarial - em 2007 as 5 maiores construtoras tinham uma cota de mercado de 13%, muito
inferior à média europeia de 23% - e a reduzida produtividade média do sector - o VAB por
colaborador era de 22 000 € quando o da média europeia é de 63 000 €.
Do ponto de vista conjuntural, é de salientar a debilidade das contas públicas, agravada pela
crise internacional, tendo mesmo levado à necessidade de uma intervenção externa de auxílio
financeiro. Logo, a retração no investimento deve-se à dificuldade de obtenção de crédito por
parte do Estado, das empresas e das famílias.
O facto de se tratar de uma atividade móvel (obras com situações geográficas muito distintas) e
cíclica, levou as empresas a adoptar novas estruturas e formas de funcionamento. Para se
tornarem competitivas as empresas necessitaram de uma maior flexibilização, que passa
obrigatóriamente pela redução dos quadros de pessoal – downsizing (a redução da estrutura
alivia os custos fixos), o que levou a que algumas funções produtivas passassem a ser
executadas por empresas externas (outsourcing).
Iniciou-se assim uma política de subempreitadas das diversas especialidades, com o empreiteiro
geral a assumir a coordenação da obra. Verificou-se uma redução dos quadros de pessoal nas
grandes e médias empresas e o aumento do número de pequenas empresas que passam a ser
subempreiteiras das primeiras.
Verifica-se assim que o mercado da construção tem vindo a aproximar-se dos padrões europeus:


Regressão das obras públicas;



Peso crescente da reabilitação urbana;



Concentração das grandes empresas;



Especialização das PME.

Em termos de mão-de-obra continua a ser caracterizada pela falta de qualificação. As
necessidades repentinas de mão-de-obra nos anos 90 implicaram um processo de recrutamento
de pessoal não qualificado ou semi-qualificado, e, muitas vezes, no mercado informal que
apresentava condições salariais mais atrativas.

10
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3.2. Principais indicadores económicos
O impacto de cada sector no PIB é dado pelo Valor Acrescentado Bruto (VAB), que é o valor
bruto da produção deduzido do custo das matérias-primas e de outros consumos no processo
produtivo. O VAB da construção encontra-se em queda desde 2001, ano em que se registou um
pico na produção do sector da construção. Desde essa data, o VAB já encolheu quase 50%,
sendo essa também a taxa de redução do seu peso no VAB total nacional.

EUR mil milhões (base 2006)
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Figura 7 – Evolução do VAB da construção (Fonte: INE, BES)

De 2001 a 2007, o VAB apresentou uma variação média anual de -2,6%, tendo estado sempre
em queda nesse período, com exceção de 2007, ano em que se inverteu a tendência e se
registou uma tímida recuperação de 2%. No entanto, esse foi também o ano zero da crise
financeira internacional, com origem na crise do subprime nos Estados Unidos da América.
Assim, de 2007 a 2012, a variação do VAB voltou ao terreno negativo com uma variação média
anual de -7,8%, queda 3 vezes mais rápida do que a que se havia registado no periodo anterior.
No que diz respeito às regiões11, e conforme se observa na figura 8, é em Lisboa e no Norte que
se concentra mais de 70% do VAB na construção. Corrigindo as diferenças populacionais, é
também a região de Lisboa e a região Norte as que apresentam o maior VAB/habitante, com 756
€/hab e 606 €/hab, respectivamente. A região onde a construção é menos preponderante é a do
Alentejo, com um VAB da construção de 240 € por habitante.

11

NUTS 2002
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Figura 8 – VAB da construção em 2012 por região (Fonte: INE)

A atividade que mais contribuiu para a queda na produção foi a promoção imobiliária, como se
pode observar na figura 9. Entre 2007 e 2012 o VAB da construção de edifícios reduziu mais de
60%, retracção bastante superior às atividades de engenharia civil (-9%) e atividades
especializadas (-30%).
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Figura 9 – Peso das atividades no VAB da construção (Fonte: INE)

É estimado que se adicionarmos à construção os projetos, consultores, materiais de construção,
equipamentos, mediação imobiliária, etc., o peso no VAB e no emprego duplica.
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Em termos de investimento na construção, aqui representado pela Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF), registou-se uma redução acentuada, principalmente desde 2007. No entanto, como
se poderá verificar na figura 10, a construção continua a representar mais de 50% do total do
investimento das empresas em activos fixos.
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Figura 10 – Evolução da FBCF da construção (fonte: INE, BES)

3.3. Mercado de trabalho
3.3.1. Dimensão e caracterização
O emprego na construção tem estado em queda desde 2001, mais acentuada a partir de 2007.
O emprego na construção tinha, em 2001, um peso no total do emprego nacional de 12%. Esse
valor era, em 2012, inferior a 8%.

19

140
120
100
80
60
40
20

Março de 2001
Setembro de 2001
Março de 2002
Setembro de 2002
Março de 2003
Setembro de 2003
Março de 2004
Setembro de 2004
Março de 2005
Setembro de 2005
Março de 2006
Setembro de 2006
Março de 2007
Setembro de 2007
Março de 2008
Setembro de 2008
Março de 2009
Setembro de 2009
Março de 2010
Setembro de 2010
Março de 2011
Setembro de 2011
Março de 2012
Setembro de 2012
Março de 2013
Setembro de 2013

0

Figura 11 – Índice de emprego na construção (INE, base 2005)

A quebra na produção tem levado a um aumento do número de desempregados provenientes
da construção, que em 2012 representavam quase 16% do total do desemprego nacional, como
se observa na figura 12.
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Figura 12 – Evolução do desemprego na construção (Fonte: IEFP)

Tanto nos números relativos ao emprego como nos relativos ao desemprego, e à semelhança
do verificado no VAB e FBCF, o ano de 2007 deu sinais de estabilidade e em alguns indicadores
até de crescimento, no entanto com o rebentar da crise financeira internacional todos os

20

indicadores voltaram às quedas que já se vinham a registar desde 2001, e ainda mais
acentuadas.
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Figura 13 – Evolução do número de trabalhadores da construção entre 2005 e 2012 (Fonte:
Eurostat)

Num conjunto de países europeus analisados, conforme figura 13, Portugal apresenta a segunda
maior retracção do número de trabalhadores da indústria da construção entre 2005 e 2012. Logo,
vivendo-se uma crise internacional, podemos concluir que os problemas do sector não eram só
conjunturais mas também estruturais.
Em termos de produtividade, medida através do VAB por trabalhador, e excluindo as empresas
em nome individual, verifica-se uma redução de 13% entre 2008 e 2012, concluindo-se que a
reestruturação das empresas através da redução do quadro de pessoal não tem vindo a
acompanhar proporcionalmente a redução da produção.
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Figura 14 – Produtividade do trabalho ajustada ao salário em percentagem (Fonte: INE)

Quando se ajusta o cálculo da produtividade ao salário, ou seja, VAB/custos com pessoal,
verifica-se no sector da construção uma quebra bastante mais acentuada que nas restantes
sociedades não financeiras, caminhando perigosamente para uma situação em que o VAB não
permite o pagamento das remunerações dos trabalhadores (inferior a 100%).

3.3.2. Acidentes de trabalho

A construção é um sector que pelas suas características intrínsecas está bastante exposto à
ocorrência de um elevado número de acidentes de trabalho.
Entre os fatores que contribuem para a precariedade das condições de trabalho, e que leva a
uma frequência de acidentes elevada, podemos encontrar:


A diversidade da localização geográfica das obras obriga a uma constante
deslocalização dos estaleiros, logo, à constante utilização de instalações provisórias
que poderão não ter as condições básicas necessárias;



A utilização intensiva de mão-de-obra com baixos níveis de qualificação e baixos
salários (o pessoal não qualificado representa aproximadamente 30% do total);



O cansaço provocado pelo esforço físico e ritmo de trabalho intenso origina situações
de descuido, falta de atenção ou negligência;



O recrutamento informal de mão-de-obra de curta duração;



A existência de situações clandestinas, tanto nas empresas como nos trabalhadores.
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No entanto, quer por via de legislação entretanto aprovada como também pelo aumento das
ações de fiscalização, as empresas demonstram maior preocupação e empenho no cumprimento
das regras de segurança no trabalho, verificando-se na práctica uma redução do número de
acidentes nos últimos anos.
Em 2011 registou-se um total de 57 acidentes de trabalho mortais no sector da construção, valor
que, apesar de elevado, é cerca de metade do observado em 2003, ano em que o número de
acidentes mortais no sector da construção ascendeu a 113. A redução verifica-se não só em
termos absolutos, mas também relativos, uma vez que o peso dos acidentes mortais na
construção no total dos sectores reduziu de 36% para 29% no período analisado (2003-2011),
como se observa na figura 15.
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Figura 15 – Acidentes de trabalho mortais (fonte: INE)

As causas mais frequentes dos acidentes de trabalho mortais na construção são as quedas em
altura, soterramento, esmagamento e eletrocussão.
No mesmo período, o número total de acidentes de trabalho também reduziu, apesar de não ter
sido tão expressivo – não chegou a 30% - pelo que se conclui que se reduziu a taxa de
mortalidade nos acidentes de trabalho, mais precisamente de 2,1‰ em 2003 para 1,5‰ em
2011.
Tabela 3 – Número de acidentes mortais por cada 1000 acidentes de trabalho na construção

Ano
Nº

2003
2,1

2004
2,0

2005
2,2

2006
1,6

2007
2,2

2008
1,7

2009
1,7

2010
1,5

2011
1,5

Fonte: Cálculos próprios com base em dados do INE
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O sector da construção em Portugal apresenta uma taxa de incidência de acidentes muito
elevada, com cerca de 100 acidentes por 1000 trabalhadores, que de acordo com a classificação
da Organização Internacional do Trabalho – índice superior a 60 - tem classificação de “mau”.
120

112

106

104

100

99
91

89

92

2007

2008

2009

95

80
60
40
20
0
2004

2005

2006

2010

2011

Figura 16 – Número de acidentes por 1000 trabalhadores

A Estratégia da Comissão para 2007-2012 sobre saúde e segurança no trabalho definiu uma
série de medidas, a nível europeu e nacional, com vista a ser alcançada uma redução global de
25% dos acidentes e doenças profissionais na UE.
A adoção de medidas adequadas de segurança com vista à redução dos acidentes de trabalho
é um fator que contribui para um aumento da produtividade. É urgente reduzir de forma
significativa a dimensão deste problema. As empresas deverão apostar na formação dos
trabalhadores nas áreas da higiene e segurança no trabalho. A crise veio impedir um maior
esforço das empresas neste domínio, que tem custos apreciáveis, e a par disso está a
abundância da mão-de-obra e a elevada rotatividade dos trabalhadores, o que acaba por retrair
ainda mais este tipo de investimento.

3.4. Tecido empresarial
3.4.1. Dimensão e caracterização

Muitas empresas não têm resistido à quebra do volume de construção, verificando-se uma
redução principalmente a partir de 2008, como se pode observar na figura 17.
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Figura 17 – Evolução do número de empresas de construção e do peso do sector na economia
(fonte: INE)

A indústria da construção em Portugal caracteriza-se por um elevado número de empresas de
pequena dimensão.
A concentração do sector é dada pelo Indice Herfindahl-Hirschmann (HHI) que é no fundo uma
medida relativa da dimensão das empresas relativamente à indústria.
De acordo com estudo do Gabinete de Estudos Económicos (GEE) do Ministério da Economia e
após cálculo do HHI, o sector da construção é dos menos concentrados da economia
Portuguesa, verificando-se um elevado grau de concorrência, tendo apresentado uma tendência
decrescente do valor do índice no período estudado (1995-2006).
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Figura 18 – Evolução anual do número de empresas do sector da construção (fonte: INE)

Por análise da figura 18 verifica-se que, entre 2009 e 2012, o número de empresas de construção
reduziu a uma taxa média anual de 8,4%, mais do dobro da média nacional de 3,7%. De notar
que esta contracção iniciou num periodo pré-crise financeira, quando a economia nacional ainda
evidenciava sinais de crescimento, e nos anos pós-crise foi bastante mais acentuada.
De referir que apenas 0,05% das empresas têm mais de 250 trabalhadores, sendo essa uma
das condições para ser considerada uma grande empresa12.
Na figura 19 está relacionado o número de empresas com a população. Antes da crise, em 2005,
existia em Portugal uma empresa de construção por cada 83 habitantes, sendo um rácio mais
elevado do que a maioria dos países analisados. Com a redução do número de empresas, em
2012 existia uma empresa de construção por cada 119 habitantes, rácio que permanece mais
elevado do que a média.

12

De acordo com DL nº 7/2009 é classificada como grande empresa se tiver mais de 250 trabalhadores ou ter um volume
de negócios superior a 50 Mio€. Uma vez que no sector da construção existe um peso grande de mão-de-obra, a maioria
das grandes empresas, senão todas, deverá respeitar a 1ª condição.

26

700
600
500
400
300
2005

200

2012

100
0

Figura 19 – Relação entre número de empresas e população (Fonte: Eurostat)

A redução do número empresas de construção no período de 2005 a 2012 foi das mais
acentuadas, contrariando mesmo a tendência Europeia de aumento do número de empresas,
como se observa na figura 20.
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Figura 20 – Variação do número de empresas da construção entre 2005 e 2012 (Fonte: Eurostat)
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Em termos económico-financeiros nota-se uma queda brusca nos rácios de rendibilidade, o que
traduzirá a redução de actividade. Na figura 21 observa-se que estes rácios se encontram, em
média, num nível extremamente baixo.
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Figura 21 – Rácios de rendibilidade (Fonte: BdP)

Na figura 22 verifica-se que desde o início de 2012 o EBITDA é inferior ao serviço da dívida, o
que quer dizer que em média as empresas de construção deixaram de conseguir cumprir com
as responsabilidades assumidas junto das instituições de crédito, nomeadamente com o
pagamento dos juros.
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Figura 22 – EBITDA/Juros suportados (Fonte: BdP)

28

Esse fraco desempenho leva os bancos a reduzir os níveis de crédito, como se verifica na figura
23, estrangulando ainda mais a situação financeira da empresa, o que se traduzirá num prejuízo
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Figura 23 – Endividamento (fonte: BdP)

Já a estrutura de capital das empresas, representada na figura 24, tem registado uma tendência
de redução do peso do capital próprio com consequente aumento do peso do financiamento.
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Figura 25 – Prazo médio de recebimentos e pagamentos (Fonte: BdP)

Por último, por análise à figura 25, verifica-se que no período de 2008 a 2012 tanto o prazo médio
de recebimento como o prazo médio de pagamento aumentaram praticamente para o dobro. De
referir que o atraso nos recebimentos é um forte condicionante à normal atividade das empresas,
provocando também um atraso nos pagamentos para a restante cadeia de valor (e.g.
fornecedores, etc.).

3.4.2. Internacionalização, diversificação e concentração (F&A)

Nas fases deprimidas da indústria da construção civil, como a que atualmente se atravessa,
assiste-se a uma reação do tecido empresarial centrado em dois eixos: internacionalização e
diversificação da atividade. A primeira permite minimizar o risco país (político e económico) e a
segunda atenua o risco da atividade (flutuações no investimento público e privado). Como já
vimos, estas duas variáveis apresentam um comportamento semelhante: quando o país
atravessa uma fase económica favorável, com crescimento do consumo interno, verifica-se um
incremento no investimento em obras públicas (infra-estruturas) e privadas (habitação e outros
edifícios não residenciais).
As empresas apresentam no geral um comportamento reativo, ou seja, apenas adoptam estas
estratégias nos tempos adversos, quando confrontadas com as dificuldades, não permitindo
muitas vezes a adopção da melhor estratégia de internacionalização e/ou diversificação da
atividade.
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Segundo Gama13, “na maior parte das empresas do sector, o processo de internacionalização
tem sido concretizado de forma reactiva e oportunista”.

Construção

Concentração
Figura 26 – Triângulo estratégico do sector da construção (Fonte: BES)

Durante o Estado Novo, as empresas de construção nacionais executaram diversas obras
públicas e privadas nas ex-colónias portuguesas. E este facto é importantíssimo para se perceber
que foi com relativa facilidade que as empresas portuguesas iniciaram a internacionalização no
periodo pós 25 de Abril, dado que já marcavam presença noutros continentes. Sem
oportunidades em Portugal, dada a instabilidade política, e também com o investimento reduzido
nas ex-colónias, as empresas portuguesas viram-se forçadas a procurar outros mercados, sendo
natural que permanecessem no continente africano, que já conheciam. Por exemplo, a Mota &
Companhia inicia a sua internacionalização em 1975 com várias obras em países africanos,
nomeadamente uma barragem na Namíbia. Outras empresas, como a Engil e a Soares da Costa,
também iniciaram o processo de internacionalização na segunda metade da década de 70, mas
no continente sul-americano, nomeadamente na Venezuela.
Quando o sector da construção recuperou em Portugal e iniciou uma fase de prosperidade nos
anos 90, a internacionalização deixou de ter a importância de outrora. No entanto, com a crise
económica dos últimos anos verifica-se novamente um crescimento do volume de negócios
proveniente do exterior.
O primeiro grande salto deu-se em 2008, no período inicial da crise económica, em que a
facturação externa das empresas de construção cresceu cerca de 70%, e desde 2010 tem vindo
a aumentar mais de 20% por ano.

“Internacionalização de empresas de construção portuguesas: análise dos fatores de sucesso e da gestão de risco
em mercados emergentes”, 2011
13
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De 2006 a 2012 o volume de negócios no exterior quase que triplicou, como se observa na figura
27.
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Figura 27 – Volume de Negócios no exterior (Fonte: AECOPS)

De acordo com Pereira(2011)14, a internacionalização foi um “escape para algumas empresas a
braços com falta de encomendas e que terão optado pela via da internacionalização como
estratégia de sobrevivência, quando a prudência aconselharia que uma decisão desse tipo fosse
bem ponderada, obedecendo a critérios objectivos de racionalidade económica”.
O número de empresas com atividade no exterior também tem vindo a crescer. Em 2011 existiam
cerca de 5200 empresas a actuar no exterior, tendo-se registado um crescimento de 7% para
2012, ano em que 5560 empresas apresentaram um volume de negócios proveniente do exterior.
Mesmo assim, o número de empresas não cresceu tanto como o volume de negócios, que
apresentou um crescimento de 20% entre 2011 e 2012, concluindo-se que as empresas que já
actuavam no exterior estão a conseguir consolidar a sua estratégia de internacionalização.
Também é de salientar que, em 2011, apenas cerca de 50 empresas eram responsáveis por
mais de metade da atividade no exterior.
O número de empresas internacionalizadas em 2012 é praticamente igual ao número de
empresas de construção portuguesas com mais de 10 trabalhadores.

“A Nova Realidade da Presença Chinesa em Angola e suas Implicações para Portugal: O Sector da Construção Civil
e Obras Públicas como Estudo de Caso”, 2011
14
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Figura 28 – Distribuição geográfica do volume de negócios do exterior (Fonte: AECOPS)

Em relação à distribuição geográfica, representada na figura 28, verifica-se que nos últimos anos
as empresas têm vindo a consolidar a sua presença no continente africano, com Angola a surgir
destacada no primeiro lugar da lista de países com presença de empresas portuguesas, com
cerca de 53% do volume de negócios.
Até ao final da guerra civil angolana, em 2002, as construtoras portuguesas praticamente
detiveram o monopólio do sector, com uma quota de mercado a rondar os 80%. Contudo, a partir
desse ano o investimento do governo na construção civil cresceu bastante, dada a necessidade
de reconstrução do país, pelo que atraiu outros países que começaram a entrar no mercado,
como o Brasil e a China. Segundo Pereira (2011), em 2011 Portugal era o terceiro país com mais
peso na construção em Angola, com 1217 empresas com Alvará de Empreiteiro de Obras
Públicas. A construção já representa mais de metade do investimento de empresas portuguesas
em Angola.
Em 2011 Portugal era o segundo país europeu com maior volume de negócios no continente
Africano, com uma cota de 23% do mercado, apenas ultrapassado por França que contava com
29%.
Na Europa o volume de negócios tem vindo a diminuir, muito devido à crise económica que se
instalou em vários países da comunidade onde as construtoras portuguesas estavam presentes,
como é o caso de Espanha. Apesar disso, a Polónia permanecia em 2012 como o segundo país
com maior volume de negócios, representando 10% do total.
Na América do Norte a presença portuguesa verifica-se nos Estados Unidos da América,
epicentro da crise do subprime, que registou uma queda abrupta do volume de negócios em
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2007 e 2008. Apesar disso, nos últimos anos tem-se mantido com um peso de cerca de 3% do
total.
Na América Central e do Sul tem-se vindo a registar um aumento de contratos e do volume de
negócios, principalmente na Venezuela, México e Peru. A perspectiva é de que as oportunidades
neste mercado continuem a crescer, ganhando quota de mercado em relação à Europa.
Em relação aos restantes sectores exportadores, a construção tem vindo a ganhar força dado
que em 2006 representava apenas 3% do volume de negócios exterior (exportações) e em 2012
já tinha um peso de 8% no total nacional, equivalente a 3% do PIB.
De salientar que a internacionalização para um único país, situação mais favorável à
estabilização através da consolidação da quota de mercado, poderá muitas vezes não ser muito
aconselhável dado que o risco país permanece muito concentrado. Nesse aspecto a dispersão
geográfica por diversos países e continentes permite atenuar a exposição ao risco político e
económico de cada país. No entanto, requererá na maioria dos casos um aumento da dimensão
da empresa.
Quanto ao risco do mercado da construção civil, esse terá de ser minimizado através da
diversificação da atividade para outros sectores que apresentem cash-flows mais estáveis e que
permitem manter a estrutura do grupo quando o investimento na construção civil está em baixa.
A tendência natural será escolher uma atividade na cadeia de valor, como o imobiliário, situação
desaconselhável dado que serão mercados expostos aos mesmos fatores económicos, neste
caso o consumo interno.
Outros sectores em que as empresas de construção têm apostado são as concessões, energias
renováveis e a exploração hoteleira.
Tanto a internacionalização como a diversificação requerem que a empresa aumente a sua
dimensão e as suas competências para, desta forma, assumir os riscos inerentes a outros
mercados e atividades. A concentração das empresas de construção permite a criação de
sinergias que tornam as empresas mais sólidas, diversificadas e competitivas a nível
internacional.
Deste modo, e à semelhança das alterações verificadas em outros países europeus, a estrutura
do sector da construção nacional deverá evoluir para um modelo assente na concentração e
especialização empresarial. O acesso aos grandes mercados mundiais só será possível caso as
empresas adquiram uma dimensão relevante.
A concentração de empresas poderá ser efectuada através de diversas formas, como a
aquisição, a fusão por incorporação ou a fusão por concentração. Nos últimos anos têm-se
assistido à concentração de alguns dos maiores players do sector, destacando-se:
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1998 - Fusão da Somague - Sociedade de Construções com a Soconstroi - Sociedade
de Construções, dando origem à Somague Engenharia S.A;



2000 – Aquisição da Engil pela Mota & Companhia, formando o Grupo Mota-Engil;



2005 - Fusão da Sociedade de Construções Adriano e da Monte & Monte, dando origem
à MonteAdriano;



2008 – Aquisição da Sopol pela OPCA, dando origem à Opway



2013 – É criado o Grupo Elevo, que resulta da fusão da Edifer, Hagen, Eusébios e
MonteAdriano, empresas que se encontravam com uma situação financeira complicada
e que tinham vindo a ser adquiridas desde o início de 2012 pelo Fundo de Consolidação
do Sector da Construção, controlado pelo Fundo Vallis.

Na opinião de Campos (2009)15 também as pequenas empresas, tipicamente subempreiteiros
especializados, poderiam melhorar a sua competitividade caso se concentrassem em
agrupamentos empresariais com uma estrutura partilhada de contabilidade e gestão de recursos
humanos, equipamentos, frotas, compras e contratos. Desta forma, para além da optimização
dos recursos (humanos e materiais) e dos procedimentos, também beneficiavam de um maior
poder negocial junto dos fornecedores e clientes.
Outra opção para as pequenas empresas, que geralmente têm uma atividade mais incerta, seria
a formação de clusters da construção entre as empresas de maior dimensão, normalmente os
empreiteiros gerais das obras, e as empresas especializadas que actuam como subempreiteiros.
Campos (2009) refere que o estabelecimento de parcerias a longo prazo permite a estabilidade
das empresas mais pequenas, que dessa forma conseguirão incrementar o seu desempenho e
consequentemente o desempenho geral da obra, beneficiando assim as grandes empresas.

3.5. Tendências futuras na recuperação do sector

A produção do sector da construção reparte-se essencialmente pelas obras públicas e pelo
mercado imobiliário. O primeiro está dependente das políticas de investimento público, que por
sua vez se encontram condicionadas pelo alívio financeiro das contas nacionais e pela
capacidade de encontrar financiamento externo, principalmente da União Europeia. Apesar
disso, o governo anunciou um ambicioso plano para investir cerca de 6000 milhões de euros nos
próximos cinco anos em infra-estruturas de transportes nos diversos sectores.

15

“Plano Estratégico da Construção – Inovação e competitividade em Portugal”
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Figura 29 – Distribuição do investimento em projetos prioritários por sector

Como o Estado Português só vai participar com cerca de 22% dos custos totais, estando o
restante investimento dependente de fundos comunitários (47%) e de investimento privado
(31%), a execução destas obras é incerta. E isso leva-nos à segunda opção: o investimento no
mercado imobiliário.
Para contrariar a desertificação dos centros urbanos e a degradação do património histórico as
instituições públicas têm vindo a incentivar o investimento privado na reabilitação urbana, tendo
nos últimos anos promovido algumas alterações legislativas que permitem que os promotores
desenvolvam os seus projetos em condições mais favoráveis. Destacamos as seguintes:


Criação de um regime fiscal muito atractivo, que reduz os custos globais do investimento;



Aprovação de um regime de reabilitação urbana que confere aos municípios poderes
para concretizarem políticas de reabilitação urbana;



Criação de programas de incentivos;



Alteração da Lei do Arrendamento.

No entanto estas condições não resolvem, per si, todos os constrangimentos do investimento
pois a promoção imobiliária está ainda dependente de outros fatores como a disponibilidade de
financiamento e a recuperação do consumo interno.
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Capítulo 4
4. Reabilitação Urbana
4.1. Promoção imobiliária

Na época áurea da construção a promoção era vista como uma atividade ao alcance de qualquer
um que tivesse o capital necessário (ou acesso a este). Os níveis de rentabilidade deste negócio
atraiam muitos investidores não profissionais.
De acordo com a redacção do DL nº 68/2004 “o promotor imobiliário é a pessoa singular ou
colectiva, privada ou pública, que, directa ou indirectamente, decide, impulsiona, programa, dirige
e financia, com recursos próprios ou alheios, obras de construção ou de reconstrução de prédios
urbanos destinados à habitação, para si ou para aquisição sob qualquer título”.
Esta definição, apesar de abrangente no que diz respeito ao sujeito (qualquer um que decida
fazer obras é promotor), estará incompleta pois a promoção imobiliária terá um conceito mais
alargado no que ao objecto concerne, não restringido ao mercado residencial mas também a
imóveis de uso não habitacional.
Para além de um conhecimento profundo do mercado, um promotor imobiliário necessita de ter
visão e capacidade concretizadora. Visão porque as tendências do mercado estão em constante
alteração, a procura está cada vez mais exigente e requer um produto inovador/diferenciador. E
capacidade concretizadora dadas as dificuldades inerentes ao licenciamento, construção,
captação de financiamento, etc.
Sendo a definição de promotor imobiliário bastante abrangente, podemos dividi-los em vários
tipos, que se diferem quanto aos seguintes aspectos:
1. Investimento;
2. Sector;
3. Nacionalidade;
4. Grau de intervenção no projeto.
Quanto ao investimento, podemos distinguir os seguintes:


Promotor investidor: assume o risco do investimento;



Promotor de desenvolvimento: não investe mas tem uma remuneração que depende dos
resultados finais.
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Atendendo aos objectivos desta análise – perceber se o sector da construção terá um impulso
devido aos projetos de reabilitação, que deverão ser atractivos para os investidores – vamos
focar-nos no primeiro – Promotor investidor.
No que diz respeito ao sector, temos as seguintes situações:


Investimento em imóveis predominantemente residenciais;



Investimento em imóveis não residenciais (comércio, serviços, logistica e industrial);



Investimento no sector hoteleiro/turístico.

Já a capacidade de captação do interesse de investidores internacionais permite reduzir o risco
país, ficando o sector menos exposto aos ciclos económicos nacionais. Tipicamente, os
mercados com maior atratividade de investimento estrangeiro são também os mais dinâmicos e
mais estáveis (e.g. Paris, Londres, etc.).
Por último, quanto ao grau de intervenção, podemos observar os seguintes niveis:
1. Apenas Investidor - apenas entra com o capital e entrega toda a gestão a um developer;
2. Investidor e developer - é o típico promotor imobiliário “profissional”, que para além do
capital também desenvolve e gere todo o projecto;
3. Investidor, developer e construtor: para além do anterior também constrói.

Com as margens atractivas da promoção imobiliária dos anos 90 as empresas de construção
pretenderam iniciar a promoção de imóveis, o que trouxe vantagens e desvantagens. Como
vantagens temos o aumento da margem, dado que absorve tanto a margem da promoção como
a margem da atividade da construção. Por outro lado, existe também um maior controlo sobre
toda a cadeia de produção. Já as desvantagens prendem-se essencialmente com a exposição
da actividade da construção ao risco do mercado de especulação imobiliária (muitas construtoras
degradaram a sua situação económica pelas perdas no imobiliário).

4.2. Caracterização da reabilitação urbana
É conhecido o tema do excesso de oferta no parque edificado, que torna o escoamento das
fracções bastante lento e, dessa forma, retrai a iniciativa da construção. No entanto, mesmo com
este cenário de existência de um stock imobiliário elevado, existem razões para a aposta na
reabilitação urbana. Dado que existem muitas questões sobre a viabilidade da reabilitação,
abordaremos este subcapítulo na forma de resposta às principais questões.
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Um dos factores chave no imobiliário é a localização do imóvel. No centro das cidades o espaço
existente para construção nova é muito limitado. Logo, bastará que exista procura para estas
zonas que a reabilitação urbana será viável, independentemente da quantidade de imóveis em
stock que terão outras características.
A reabilitação urbana está definida no DL nº 307/2009 16 como “a forma de intervenção integrada
sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo
ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras…”.
Se existe procura para imóveis nos centros das cidades, porque não se aposta na reabilitação?
Durante décadas os investidores não olharam para a reabilitação pois não tinha rentabilidades
tão atractivas como a construção nova. Essa baixa rentabilidade era devido a:


Limitações excessivas ao projeto a desenvolver impostas pelas autarquias, onde a
análise era muito morosa, o que acarreta custos;



Prédios demasiado caros;



Técnicas de reabilitação pouco desenvolvidas e dispendiosas.

No entanto, nos dias de hoje, mais do que uma análise de rentabilidade deverá ser efectuada
uma análise de risco de comercialização. Onde está a procura? Nas periferias ou nos centros
das cidades? Quais os níveis de oferta em cada uma dessas zonas?
Respondidas todas estas questões verificamos que a reabilitação urbana, apesar de todas as
limitações que possa ter em relação à construção nova, é a tendência de futuro na promoção
imobiliária.
Como já referido anteriormente todas as obras têm as suas próprias especificidades. E quando
se trata de reabilitação esse facto será ainda mais visível, dado que a intervenção ocorre num
edifício já existente, divergindo no tipo de construção, estado de conservação e dimensão.
O grau de intervenção na reabilitação poderá ser mais ligeiro ou mais profundo, consoante o
estado de degradação do edifício a reabilitar. Os graus de intervenção são assim delimitados:
1) Reabilitação ligeira – Execução de pequenas reparações e melhorias das instalações
e dos equipamentos, principalmente em casas de banho e cozinhas, ao nível da
salubridade, modernização dos diversos componentes, manutenção e reparação do
telhado. Em muitos casos, neste tipo de intervenção não se torna necessário que os
ocupantes sejam realojados provisoriamente noutros locais. Os custos deste tipo de
intervenção situam-se num intervalo de 250 a 350 €/m2.
2) Reabilitação média – Para além dos trabalhos registados para a reabilitação ligeira,
ainda acrescenta elementos de reforço de coberturas e pavimentos, intervenção ao nível
das paredes e tetos das habitações e beneficiação das zonas comuns. Poderá ainda

16

Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
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considerar a remoção de algumas paredes não estruturais, ampliando o espaço de
alguns compartimentos, de acordo com as exigências de espaço atuais. Os custos deste
tipo de intervenção situam-se num intervalo de 350 a 550 €/m2.
3) Reabilitação profunda – Para além dos trabalhos definidos para a reabilitação média,
este nível inclui alterações profundas no que respeita á distribuição e organização interior
dos espaços do edifício, podendo proceder-se ao aumento ou diminuição do número de
fogos, nomeadamente através de alterações tipológicas. Observam-se ainda reparações
de elementos construtivos deteriorados (escadas, estrutura da cobertura, paredes
divisórias) que possam comprometer a segurança do edifício. Os custos deste tipo de
intervenção situam-se num intervalo de 650 a 850 €/m2.
Existem ainda alguns casos excepcionais que carecem de um nível de intervenção mais
profundo, que no entanto não serão abordados neste trabalho.
Quando se trata de um caso de reabilitação profunda é comum equacionar uma solução de
demolição do edifício existente e reconstrução. De acordo com Appleton (2010) existem valores
de sustentabilidade que se sobrepôem aos custos de construção e respectiva análise
custo/benefício, nomeadamente quanto à protecção ambiental17, consumos energéticos e
preservação do património. Mas mesmo do ponto de vista económico refere algumas vantagens
da reabilitação em detrimento de uma solução de demolição e reconstrução, destacando-se:
a) Redução dos custos associados à demolição;
b) Redução dos custos com licenças e taxas municipais, beneficiando ainda de uma
aprovação mais fácil dos projetos;
c) Redução dos custos de estaleiro e das perturbações do tráfego urbano;
d) Redução das quantidades de novos materiais.
E se a intervenção em determinado edifício não for viável do ponto de vista económico e
financeiro?
Na concepção de um projeto de reabilitação urbana existe alguma flexibilidade que permitirá
ajustar os custos da intervenção ao preço ou rendas que o imóvel poderá ter. Caso não seja
possível, nomeadamente quando se verifica uma forte depressão dos preços numa determinada
zona, então a intervenção deverá tomar proporções de maior escala. Essas operações de
regeneração / revitalização dessa zona passarão, por um lado, pela intervenção da autarquia na
melhoria das condições locais, nomeadamente com investimento público nas infra-estruturas
urbanas (estradas, escolas, estacionamento, etc.). Depois, também o investimento privado
deverá ser efectuado numa perspectiva mais macro (SRU’s) com a reabilitação simultânea de
um conjunto alargado de edificado.

17

Limitação de produtos de demolição (entulho) e menor emissão de CO2
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Figura 30 – Evolução temporal da reabilitação vs construção nova (Fonte: Bon 1993)

Segundo Appleton (2003), nos países europeus com tradição na reabilitação de edificios existem
empresas especializadas que têm as seguintes caracteristicas:
a) empresas de pequeno porte;
b) possuem grande mobilidade;
c) mão-de-obra especializada em diferentes àreas;
d) possuem equipamentos sofisticados e modernos;
e) corpo técnico com formação especializada e sensibilizado para este tipo de obra.

E que medidas podem incentivar a reabilitação?
Comecemos por analisar as principais limitações de um projecto de reabilitação:
1) Viabilidade económica: tem custos geralmente elevados, nomeadamanete a aquisição
do edifício a reabilitar;
2) Viabilidade funcional: tem limitações arquitectónicas, não permitindo muitas vezes a
concepção de um produto ideal (e.g. ausência de estacionamento, áreas pequenas,
etc.).
Estas limitações podem ser mitigadas através de um conjunto de alterações legislativas e
aprovação de instrumentos financeiros, como se detalha no sub-capítulo seguinte.
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4.3. Benefícios fiscais e programas de incentivos
Nos últimos anos temos vindo a assistir a uma intensificação dos instrumentos legislativos de
dinamização da reabilitação urbana e do mercado de arrendamento.
De acordo com o artigo. 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, “(...) entende-se por reabilitação
urbana o processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a execução de obras
de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e conservação de edifícios, tal
como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com o objectivo de melhorar
as condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto de
operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação
de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, sendo tal
reabilitação certificada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana ou pela câmara
municipal, consoante o caso.”
Nestas situações, os promotores beneficiam dos seguintes incentivos fiscais:


Isenção de IMI por 2 anos após emissão de licença camarária;



Isenção de IMT desde que inicie as obras num prazo de 2 anos após aquisição do
prédio.

Os principais benefícios fiscais nos investimentos de reabilitação, ou pelo menos aqueles que
terão maior impacto económico, são a redução da taxa do IVA para a taxa mínima, a isenção do
IMT e a isenção do IMI por 2 anos.
Quanto às taxas municipais, é comum a praticamente todos os municípios a redução ou isenção
da TRIU ou TMI (Taxa Municipal de Infra-estruturas) e a redução da taxa de ocupação de via
pública.
Verificou-se que os programas centrados na reabilitação urbana para arrendamento não tiveram
os resultados esperados, como é o caso do Regime Especial de Comparticipação na
Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), em vigor há vários anos, e o Porta 65, criado
pelo decreto-lei nº 308/2007, destinado a incentivar o arrendamento por parte de jovens através
de financiamento. Isto deve-se em parte ao insucesso do Novo Regime de Arrendamento Urbano
(NRAU), que ainda não conseguiu incentivar os proprietários e os investidores a apostarem no
mercado da reabilitação urbana para arrendamento.
O Regime Excepcional para a Reabilitação Urbana (RERU), aprovado pelo DL nº 53/2014,
permitirá a redução dos custos de construção até 40% e não é tão limitativo quanto às soluções
arquitectónicas, no entanto levantou algumas preocupações quanto à segurança estrutural e
menor exigência quanto à eficiência energética.
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Por último, de destacar a iniciativa JESSICA18, que é um instrumento financeiro promovido em
conjunto pela Comissão Europeia, Banco Europeu de Investimentos (BEI) e Banco de
Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB) que visa a criação de Fundos de
Desenvolvimento Urbano (FDU) destinados a apoiar a reabilitação urbana. A disponibilização de
recursos públicos (fundos estruturais FEDER) permite alavancar os recursos privados e criar
condições para o financiamento de projetos que envolvem maior risco ou uma rentabilidade
menos atractiva, que de outra forma não conseguiriam aceder a soluções de crédito normais. No
entanto, os projetos de desenvolvimento urbano financiados pelo JESSICA deverão ser
economica e financeiramente viáveis, possibilitando a recuperação do investimento incial
(financiamento reembolsável).

18

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
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Capitulo 5
5. Análise de projetos de investimento de
reabilitação urbana
5.1. Modelo dos 4 quadrantes

O modelo dos 4 quadrantes, apresentado em 1992 por DiPasquale e Wheaton19, pretende
relacionar o mercado dos activos imobiliários (transacção de imóveis) e o mercado de espaço
imobiliário (ocupação do espaço). A ligação entre os dois mercados ocorre em duas situações:
influência do valor das rendas na determinação do valor e impacto da construção no stock
disponível para arrendamento. Estão assim representados os preços, as rendas, a promoção de
construção e o stock de imóveis. Todos estes fatores acabam por estar relacionados entre si,
influenciando positiva ou negativamente a dinâmica do mercado imobiliário.

Renda (€/m2)
Mercado dos activos
imobiliários: definição
do preço

Mercado de espaço
imobiliário: definição
da renda
Ri

Pi

Si

Preço (€/m2)

Stock (m2)
Ci

Mercado dos activos
imobiliários:
construção
Construção (m2)

Mercado de espaço
imobiliário: ajuste de
stock

Figura 31 – Modelo dos quatro quadrantes
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“The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework”
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Na figura 31 representa-se graficamente um mercado em equilibrio num determinado momento
que, para a análise, se considera o momento inicial (i). No 1º quadrante (superior direito) está
representada a determinação do valor da renda em função do stock existente. Uma maior
quantidade de imóveis disponíveis no mercado em stock pressiona em baixa o valor da renda.
O declive da recta traduz a sensibilidade da procura às alterações da renda20, e as alterações de
mercado são representadas pela deslocação da mesma (e.g. um aumento do rendimento das
familias permite que se pratiquem rendas superiores para a mesma quantidade em stock, pelo
que a recta desloca-se para o exterior).
No 2º quadrante (inferior direito) representa-se a relação entre o volume de construção e o stock
disponível. Para os mesmos níveis de procura, um aumento de produção implica directamente
um aumento de stock.
O 3º quadrante (inferior esquerdo) representa a promoção da construção através da relação
entre os preços de venda e os custos de construção. Um promotor imobiliário só estará disponível
para construir quando o preço iguala ou supera os custos (interseção com o eixo). Considerandose que o acréscimo de custos não é tão elevado quanto o aumento do preço de venda, quanto
maior for o preço maior será a margem do promotor, o que aumenta a apetência para construir.
Um aumento dos custos de construção traduz-se numa deslocação da função para a esquerda.
Por último, o 4º quadrante representa a relação entre o preço dos activos imobiliários e as rendas
praticadas. O declive da recta, a yield, é no fundo a remuneração do investidor e calcula-se da
seguinte forma:
𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =

Renda gerada pelo activo
Preço do activo imobiliário

(1)

A remuneração mínima exigida por um investidor, a yield corrente, é influenciada pela percepção
que o investidor tem do risco do mercado, nomeadamente em termos dos níveis de procura, mas
também têm influência a estabilidade das políticas económicas, quer por via do valor das taxas
de juro de longo prazo como também pela tributação sobre operações imobiliárias.
Assim, partimos de um cenário de equilibrio no mercado imobiliário, em que a uma renda inicial
(Ri) corresponde um determinado preço (Pi), que por sua vez promove um determinado nível de
construção (Ci) que fixa um valor inicial para o stock imobiliário (Si).
No caso de se introduzirem estímulos positivos no mercado, quer pela redução das taxas de
juros como pela adopção de politicas fiscais mais favoráveis, e verificando-se os efeitos positivos
na economia, gerando maior rendimento para as famílias que por sua vez dinamizarão o mercado
imobiliário em termos de preços e de ocupação, então a percepção dos investidores será de um
risco menor, exigindo menores rentabilidades nos seus investimentos.

20

A representação em recta é uma simplificação gráfica, dado que esta função não será linear.
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Ao reduzir a yield, então estarão dispostos a pagar um preço superior pelo imóvel. Por sua vez,
um aumento do valor de venda dos imóveis, e consequentemente da margem de lucro dos
promotores imobiliários, irá aumentar os níveis de construção com impacto direto no stock
disponivel.
Depois de um periodo de instabilidade e ajustamento, estabelece-se novamente uma relação de
equilibrio no mercado imobiliário. No exemplo aqui demonstrado, e de acordo com os
pressupostos do modelo, uma alteração das politicas monetárias e fiscais permitirá impulsionar
os níveis de construção (Cf>Ci) e assim estabelecer um mercado mais favorável para as familias,
com rendas menores (Rf<Ri), e também mais favorável para os promotores imobiliários que
usufruem de melhores rentabilidades por via do aumento dos preços de venda dos imóveis que
constroem (Pf>Pi). De notar que indirectamente é estimulado o mercado de arrendamento.

Renda (€/m2)
Mercado dos activos
imobiliários: definição
do preço

Mercado de espaço
imobiliário: definição
da renda
Ri
Rf

Pf

Pi

Si

Preço (€/m2)

Sf
Stock (m2)

Ci
Cf
Mercado dos activos
imobiliários:
construção
Construção (m2)

Mercado de espaço
imobiliário: ajuste de
stock

Figura 32 – Modelo dos 4 quadrantes – redução do risco imobiliário

Por último, é importante perceber qual a influência das taxas de juro na remuneração exigida
pelos investidores, sendo para isso necessário isolar dos restantes fatores influenciadores,
nomeadamente o risco do mercado. Assim, num mercado imobiliário com baixo risco, onde se
verifiquem taxas de ocupação próximas de 100%, um investidor pretende adquirir um imóvel por
100.000 € para rendimento. O valor da yield praticada no mercado é de 5%, o que se traduz
numa renda anual de 5.000 €, e o Promotor pretende estudar soluções de financiamento. Se a
taxa de juro for inferior à yield do mercado verifica-se a seguinte alavanca financeira:
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100 000 €
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Endividamento
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100 000 €
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Quanto maior for o endividamento maior será a remuneração dos capitais próprios investidos
(ROE). Neste caso observam-se condições óptimas para um mercado dinâmico, dado que existe
margem para alterar as rendas em função da procura (funcionamento livre do mercado).
Por outro lado, se se considerar uma taxa de juro mais elevada observa-se a seguinte situação:
100 000 €
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100 000 €
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Yield
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Neste caso, quanto maior o recurso a capitais alheios menor a rendibilidade dos capitais próprios,
tornando-se mesmo negativa no caso do nível de endividamento ser superior a 60%. Neste caso
o mercado necessita de se ajustar para atingir um equilibrio entre a remuneração exigida pelo
investidor, o valor máximo da renda permitido pela procura e o nivel óptimo de endividamento. O
que na prática se traduzirá num aumento da yield, ou por via da redução dos preços de venda
ou aumento das rendas.

21

Return on Equity
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5.2. Análise de projetos de investimento imobiliário
5.2.1. Modelo de decisão perante riscos e incertezas

Um investimento em activos imobiliários é bastante diferente do investimento em activos
financeiros. De acordo com Martins (2011)22 tal deve-se às características próprias dos activos
imobiliários: heterogeneidade, dimensão e indivisibilidade das unidades. Logo, para além de
obrigar a uma imobilização elevada de capital (dimensão e indivisibilidade), este investimento
tem um grau de incerteza superior dado que todos os imóveis são diferentes, quer em termos de
localização e tipo de uso como também em dimensão, qualidade, estado de conservação, etc.
O mercado imobiliário tem uma multiplicidade de fatores, muitos deles de difícil controlo.

Figura 33 – Efeito das alterações de políticas sobre o mercado de habitação

Fonte: Martins (2011)

22

“Preços no mercado de habitação, risco e rendibilidade bancária: estudo do mercado europeu”
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A política monetária do BCE afecta as taxas de juro subjacentes aos contratos de financiamento
quer dos promotores imobiliários, influenciando a oferta de imóveis, como também do crédito
habitação, influenciando a procura.
A política fiscal influencia o mercado imobiliário através dos impostos sobre os imóveis (IMI, IMT)
como também nos impostos sobre os rendimentos (IRS, IRC). Para além destes, poderá ter
também impacto na produção através da fixação da taxa de IVA.
As políticas prudenciais, ou de supervisão e regulação, influenciam as condições dos
financiamentos bancários (promoção e crédito habitação) através do enquadramento legal e
directivas quanto aos requisitos de capital dos Bancos e limites no montante de crédito aos
clientes.
Por último, as politicas estruturais centradas no desenvolvimento, melhoria das condições
socioeconómicas, mercado de trabalho e ocupação dos solos (e.g. FEDER 23, FSE24, Fundo de
Coesão, etc.), influenciam os custos de construção e, consequentemente, a oferta de imóveis.
Muitos promotores tomam a decisão de um investimento apenas com base num business plan
que poderá não ter qualquer aderência ao mercado. Não fará sentido um estudo económicofinanceiro sem antes conhecer as condicionantes do edifício e enquadrar a intervenção no
mesmo à procura existente, pois não será mais do que um exercício meramente teórico.
A reabilitação, dado o grande espectro de intervenções possíveis, carece de um estudo prévio
bastante completo dado que se trata de uma zona com o mercado imobiliário consolidado e com
valores delimitados, logo o investidor terá sempre de se colocar numa perspectiva de price taker.
No entanto, o mercado imobiliário é também bastante heterogéneo e apresenta diversas
valências, não estando limitado a um determinado produto ou preço, pelo que para se chegar a
um investimento viável poderá ser necessário um processo iterativo.
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Figura 34 – Modelo de estudo prévio para apoiar a decisão do investimento

A análise do prédio implica a verificação do seu estado de conservação, limitações
arquitectónicas, limitações técnicas, área bruta de construção máxima permitida, localização
(prédio de gaveto, orientação solar, etc.).
No estudo do mercado local deverá ter em atenção as acessibilidades, proximidade de
transportes públicos, proximidade de escolas, hospitais, comércio, etc., procura existente em
termos de uso (residencial, comercio, escritórios), tipologia e dimensão das fracções, preços
praticados.
Após o estudo do mercado e identificação das condicionantes do prédio, existem condições para
conceber um anteprojeto que defina o nº de fracções de cada tipo de uso e de cada tipologia. É
também definida a qualidade dos acabamentos e áreas das fracções para enquadrar no
segmento socioeconómico da procura existente (adequação ao mercado). Neste anteprojeto
deverão ser estudadas as soluções construtivas.
Depois do anteprojeto é altura de analisar o investimento do ponto de vista económico e
financeiro. Os custos são estimados com base no grau de intervenção, soluções construtivas e
qualidade dos acabamentos. As receitas serão obtidas do mercado com base na qualidade
prevista para as fracções. Quanto à rentabilidade mínima exigida, dependerá do promotor e do
risco do negócio.
Depois de elencados todos os custos e receitas previstos, e atendendo à rentabilidade mínima
para o risco do negócio, é obtido o valor máximo para aquisição do prédio. Esta é a decisão da
viabilidade do investimento. Se o valor de oferta do prédio for superior ao valor máximo que o
promotor está disposto a pagar, então deverá desistir do negócio. Com excepção do valor de
aquisição do prédio, que é livremente negociado pelas partes envolvidas, todas as restantes
variáveis estão perfeitamente delimitadas pelo mercado.
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Vejamos, os custos de construção estão relacionados com as técnicas de intervenção e
qualidade da construção, e qualquer orçamento apresentado por um empreiteiro terá em conta
o custo da mão-de-obra, o custo dos materiais, o custo dos equipamentos e a sua margem. A
variação dos três primeiros apenas sofrerá grandes oscilações caso sejam adoptadas técnicas
de construção distintas. Tipicamente, é sobre a margem do empreiteiro que recaem as
diferenças.
No que diz respeito às receitas, essas estão delimitadas pelo valor máximo que o mercado local
está disposto a pagar para a qualidade esperada.
Assim, a decisão de investimento recai sobre o momento zero de um projeto imobiliário: a
aquisição do prédio. O valor de aquisição dos prédios é, muitas vezes, o entrave à viabilidade
económica do projeto de investimento.
Depois da aquisição do imóvel podemos observar três fases distintas que constituem o ciclo do
investimento imobiliário: Licenciamento, Execução e Comercialização. Cada uma destas fases
tem diferentes intervenientes e como tal compreendem riscos especificos.
Na fase de licenciamento do projeto o promotor tem uma intervenção muito reduzida, os
principais actores são o gabinete de projeto e o Município. Os riscos de licenciamento prendemse com limitações impostas pelo Município quanto ao tipo de uso, à área bruta de construção, às
soluções arquitectónicas previstas ou outros condicionalismos que inviabilizem a execução de
um projeto com a rentabilidade esperada pelo investidor. Este risco é praticamente inexistente
nos casos em que o promotor efectua um estudo prévio como atrás esquematizado, permitindo
dessa forma adequar o projeto à legislação municipal. A obtenção numa fase prévia da
informação sobre as limitações que serão impostas pelos serviços da Câmara Municipal passará
por consultas prévias à autarquia ou até mesmo a formalização de um Pedido de Informação
Prévia.
Na fase de execução da obra existem diversas situações que poderão levar a um aumento de
custos e/ou atrasos na obra, das quais identificamos as seguintes:


Ocorrência de fenómenos climatéricos adversos (tempestades, fenómenos sismicos,
etc.)



Achados arqueológicos que obriguem a uma intervenção do IGESPAR ou outras
entidades externas;



Ocorrência de acidentes de trabalho;



Falta de capacidade técnica ou financeira de um interveniente na obra, quer seja o
empreiteiro, um subempreiteiro ou qualquer um fornecedor de equipamentos ou
materiais;



Execução dos trabalhos sem respeitar os projetos aprovados ou outras regras,
nomeadamente do Plano de Segurança e Saude, originando uma suspensão da obra.
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O aumento de custos pode ainda dever-se a duas situações:


Derrapagem orçamental nos custos da obra pelas mais diversas razões (imprevistos,
erros de planeamento, erros de projeto, etc.);



Introdução de alterações ao projeto e melhoramentos durante a execução da obra.

Estes riscos podem ser mitigados caso se efectue um diagnóstico completo e preciso do estado
real da edificação de forma a evitar imprevistos que prejudiquem a execução com impacto ao
nível dos custos e prazos.
Por último, o risco de comercialização prende-se com a aceitação do mercado ao imóvel, que
deverá ser construído de acordo com os padrões de qualidade e conforto exigidos pela procura
local.
O nível de riscos e incertezas está directamente relacionado com a qualidade do conhecimento
que se tem do empreendimento. Logo, o custo e tempo dispendidos no diagnóstico e estudo
prévio permitirão um maior controlo de custos e prazos no decorrer da obra.
Apesar de todos os benefícios da reabilitação já enumerados, e atendendo que a capacidade de
investimento público é limitada, é importante verificar se se trata de um investimento rentável
para os investidores privados do ponto de vista económico-financeiro. A captação do
investimento privado dependerá da capacidade do projeto em remunerar adequadamente tendo
em conta todos os riscos atrás identificados.
No presente estudo são efectuadas algumas análises de sensibilidade de projetos imobiliários
para tentar perceber se o investimento em reabilitação terá condições de atrair a atenção dos
investidores.

5.2.2. Viabilidade económico-financeira

O estudo de viabilidade económico-financeira de um projeto de investimento imobiliário pode ser
efectuado recorrendo a diversos métodos, destacando-se os utilizados nesta análise: método
residual estático e método dos fluxos de caixa atualizados.
O método residual estático, como o próprio nome indica, é um método que não tem em conta o
fator tempo. Este é particularmente utilizado numa análise inicial, como a que se sugere no
subcapítulo anterior, para estimar o valor máximo de aquisição do activo imobiliário no estado
bruto, quer seja um terreno rústico para urbanizar, um terreno urbano para construção ou um
edifício para reabilitar. Isto porque cada prédio tem as suas caracteristicas específicas e o
método comparativo não será de fácil aplicação.
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O que mais facilmente se consegue obter pelo método comparativo é o provável valor de
transacção (PVT) após conclusão das obras. Como se trata de um produto com um mercado
maior (mais procura) é ele que condiciona todos os restantes valores do investimento. Assim, o
valor de aquisição do prédio está dependente do valor de venda final (PVT), e não o contrário.
No mercado imobiliário o valor de venda de um activo, ou o seu provável valor de transacção
(PVT) incorpora, numa visão simplificada, apenas dois elementos: o valor do investimento (I) e a
margem bruta do promotor (m).
PVT = I + m

(2)

Esta é a equação fundamental numa avaliação imobiliária.
Para que a avaliação inicial do activo tenha maior aderência à realidade é importante trabalhar a
informação com o maior detalhe. Nessa óptica é importante decompor todas as rubricas do
investimento, e assim temos:
Valor de venda = Valor de venda líquido + comissões de mediação imobiliária

(3)

Investimento = Custo de aquisição + custo de construção + encargos gerais

(4)

Custo de aquisição = valor de aquisição + encargos iniciais (IMT, IS, custos notariais)

(5)

E por último:
Encargos gerais = Ef + Ep + Efin + Et

(6)

Onde,
Ef – encargos com a gestão da obra e fiscalização
Ep – encargos com projetos
Efin – encargos financeiros
Et – encargos com taxas e licenças
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Figura 35 – Decomposição do valor de venda nas rubricas do investimento

Todos os serviços requisitados a entidades externas estão sujeitos a IVA, assim como também
todos eles têm uma margem de lucro associada. No entanto na figura 35 decompomos apenas
os custos de construção para ilustrar que, no caso de um empreiteiro que actue como promotor
imobiliário existe uma margem de lucro acumulada, permitindo-lhe assim tornar-se mais
competitivo nos preços de venda.
A estrutura apresentada aplica-se tanto a um caso de construção nova como a uma reabilitação
urbana. No entanto, os pesos das várias rubricas do investimento são bastante distintos.
Com base em dados empíricos obtidos no acompanhamento de mais de uma centena de
projectos imobiliários nos últimos 8 anos, é possível estabelecer os seguintes intervalos de
valores:
Tabela 4 – Estrutura do investimento em construção nova vs reabilitação urbana

Custos totais com aquisição
Custos totais com construção
Margem do promotor

% do valor de venda líquido
Construção nova
Reabilitação
10% a 30%
30% a 60%
50% a 70%
30% a 60%
10% a 30%
5% a 20%
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No caso da construção nova o aumento do peso do terreno dá-se pela melhor localização do
mesmo, isto é, num imóvel destinado a um segmento médio baixo o peso do terreno pode
resumir-se a valores quase insignificantes para a globalidade do investimento, enquanto que
numa zona mais valorizada, onde existe naturalmente maior procura, os valores dos terrenos
chegam a atingir 30% ou até mais. A margem do promotor varia da mesma forma, estando
dependente do segmento socioeconómico ao qual se destina o imóvel. Quando maior o valor de
venda maior a margem do promotor (vide considerações no modelo dos 4 quadrantes).
No caso da reabilitação o valor de aquisição do edifício terá sempre um peso maior do que um
terreno porque a) a oferta de prédios para reabilitar é escassa e situa-se em zonas centrais das
cidades e b) para além do terreno existe já uma edificação que, por muito degradada que esteja 25,
permitirá sempre uma poupança ao nível dos custos de construção. Assim, neste caso o fator
que mais influencia o peso da aquisição no total do investimento será o estado de degradação
do imóvel, pois quanto mais profunda for a intervenção menor o preço de aquisição.
No caso da reabilitação, dado que existem mais variáveis a questão da margem de lucro já não
será de tão fácil percepção. No plano teórico e para o mesmo montante de investimento, a
promoção de um projeto de grandes dimensões (e com intervenção profunda) deverá ter maior
rentabilidade do que a execução de vários projetos menores (e com intervenção mais ligeira)
dado que existe maior risco devido à concentração do investimento (menos diversificado) e um
período de retorno maior. Em analogia, a remuneração de um depósito a prazo de 100.000 €
com maturidade de 10 anos é superior à remuneração de dez depósitos de 10.000 € com prazo
de 1 ano.
No fundo, quanto maior e mais complexo for o investimento, maior o prazo e maiores os riscos e
incertezas, e como tal a remuneração deverá ser superior. Este acréscimo de remuneração
deverá ser efectuado através do valor de aquisição mais baixo e da contenção de custos
(sinergias, economia de escala) pois as receitas do investimento (vendas ou rendas) serão mais
inelásticas e menos controláveis.
No fundo, a margem associada a uma obra de pequena dimensão deverá ser inferior a outra de
maior dimensão. Existe maiores riscos tanto na execução como na comercialização (mais
fracções para colocar). De igual forma, a margem associada a uma obra de intervenção profunda
deverá ser superior àquela que tem uma intervenção superficial.
Depois da análise segundo o método residual estático será sempre aconselhável introduzir uma
variável muito importante em qualquer investimento: o valor temporal do dinheiro. No fundo é
diferente pagar as facturas da obra a 30 dias ou a 120 dias, assim como também terá impacto o
prazo de comercialização do empreendimento.

25

Refere-se um estado de degradação que permita uma intervenção de reabilitação, pois se for necessário adoptar
uma solução de demolição e reconstrução os custos serão maiores até do que uma construção nova.
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Nesta análise os fluxos de caixa são descontados a uma determinada taxa, taxa de atualização
ou taxa de desconto, que no fundo corresponderá à remuneração mínima exigida pelo promotor.
E é assim calculado o Valor atualizado líquido (VAL) para um determinado período de
investimento. Se o VAL for positivo a remuneração do projeto é superior à mínima exigida, caso
seja negativa tratar-se-á de um projeto economicamente inviável para aquele investidor, dado
que não consegue obter uma remuneração adequada para o risco assumido.
Por último, a taxa interna de rentabilidade (TIR) corresponde à remuneração máxima potencial
proporcionada por um projeto, e determina-se igualando o VAL a zero.

5.3. Financiamento de projetos imobiliários
5.3.1. Estrutura de capital

Na análise de um projeto existem dois grandes tipos de decisão: Investimento e Financiamento.
Adolf EichmannComo já vimos anteriormente a decisão de investimento baseia-se em análises

técnicas, como seja a verificação da adequação do produto à procura existente e a identificação
dos riscos inerentes a cada fase do projeto, como também a análise do ponto de vista económico
centrada nos fluxos de caixa do projeto. Depois dessa análise é necessário definir a estrutura de
financiamento, conhecendo todas as fontes disponíveis assim como o custo e outras condições
inerentes a cada uma.
O investimento pode ser financiado unicamente por capitais próprios ou poderá recorrer a
capitais alheios. O recurso a financiamento externo permite, por um lado, o aumento da
rentabilidade dos capitais próprios investidos, mas por outro tem custos associados, que
dependem do tipo de financiamento.
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Figura 36 – Decomposição do investimento nas fontes de financiamento

O recurso a financiamento bancário poderá tomar várias formas, sendo enquadrável em diversos
produtos disponibilizados pelas instituições bancárias. Poderá ir desde um financiamento de
curto prazo para apoio de tesouraria (conta corrente caucionada) até produtos de médio/longo
prazo como o financiamento à construção, o crédito comercial com garantia hipotecária, o leasing
imobiliário, etc. Este tipo de investimentos poderá ainda ser estudado de forma isolada da
restante atividade da empresa, sendo nesse caso enquadrado num Project Finance. O recurso
ao financiamento bancário tem custos com juros, comissões, imposto de selo, seguros
obrigatórios, etc.
Já o financiamento através dos fornecedores poderá estar contratualemnte previsto,
nomeadamente com a dilatação dos prazos de pagamento, ou constituir uma situação de
financiamento forçado, ou seja, de incumprimento dos pagamentos previstos. Esta segunda
situação só acontece quando o projeto é iniciado sem ter garantidas todas as fontes de
financiamento, situação

completamente desaconselhável,

ou

quando uma fonte de

financiamento falha no decorrer do projeto. Ambas as situações acarretam custos adicionais,
quer por via de um aumento do preço da empreitada (com pagamentos mais dilatados o
empreiteiro terá de reflectir no preço os custos financeiros inerentes), ou no segundo caso por
via do pagamento de juros de mora26.

26

Numa situação limite o empreiteiro poderá parar os trabalhos e exercer o direito de retenção sobre a obra, colocando
todo o investimento em risco.
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Por último, o financiamento de promitentes-compradores através de sinais e reforços de sinais
recebidos ao longo da obra é o mais incerto. Muitas vezes os promotores iniciam a obra sem ter
estes contratos promessa de compra e venda, estimando um valor para esta rubrica baseado
em dados históricos que, por diversas razões externas ao investimento poderão não ocorrer (e.g.
alterações do clima económico, influenciando negativamente a procura e/ou o nivel de
sinalização). Caso se inicie o investimento com algumas verbas provenientes de sinais já
recebidos existirá um custo associado que pode ter duas formas: por um lado a redução da
receita, ou seja, do preço de venda, dado que o promitente-comprador deverá ter um prémio de
risco por adiantar um pagamento de um produto que ainda não existe; por outro lado é cada vez
mais comum a exigência de uma garantia bancária, cujos custos terão de ser suportados pelo
promotor.
Atendendo aos custos inerentes a cada uma, a forma de financiamento do projeto influencia a
sua rentabilidade, podendo ser determinante na viabilidade e consequente decisão de
investimento. Normalmente o empréstimo bancário é o meio de financiamento mais dispendioso
pelo que deverá ser ponderado um nível máximo. Para a optimização da rentabilidade e
manutenção de um portfólio eficiente de projetos faz sentido alguma alavancagem nos
investimentos imobiliários. Um excesso de alavancagem, para além de aumentar os custos
financeiros da operação, também coloca uma pressão vendedora que afectará os resultados do
investimento27.
Por outro lado, um investimento só deverá ser iniciado depois de estarem garantidas todas as
fontes de financiamento. Por exemplo, no caso dos sinais dos promitentes-compradores, dada a
incerteza na sua realização como na impossibilidade de estimar em que altura e que montantes
ficarão disponiveis, não deverá ser considerado numa fase inicial. Caso surja ao longo da obra
poderá substituir outras fontes de financiamento, como o capital próprio ou o financiamento
bancário. Também no recurso aos fornecedores o prazo de pagamento das facturas nunca será
dilatado o suficiente para colmatar as necessidades. Logo, no início de uma obra o investimento
total deverá ser assegurado apenas com capitais próprios e empréstimos bancários ou
equiparados.
A estrutura de capital adoptada para cada investimento deverá ter em conta a estratégia da
empresa no que concerne à sua estrutura de capital global. Numa análise à estrutura de capital
da empresa também encontramos pontos positivos na utilização de capitais alheios, como os
benefícios fiscais de utilização de financiamento bancário (dedução dos juros à matéria
colectável das empresas) e pontos negativos, como o aumento dos custos de pressão financeira
(financial distress), que poderão influenciar negativamente a normal atividade da empresa. Como
já vimos no capítulo 3, a estrutura de capital das empresas de construção é de cerca de 20% de

27

O facto de existirem prazos de reembolso do crédito pressiona os preços em baixa.
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capitais próprios, com tendência decrescente, e 80% de capitais alheios, cada vez mais
centrados no financiamento bancário.

5.3.2. Financiamento bancário

Os financiamentos bancários podem tomar diversas formas, desde um empréstimo à atividade
geral da empresa, concedido sem uma finalidade específica28, ou um financiamento concedido
para um determinado projeto. Para o financiamento de um projeto de investimento imobiliário a
segunda opção é recomendável dado que as condições do financiamento são adaptadas às
necessidades específicas do projeto, e também terá vantagens ao nível do custo do crédito.
No entanto os produtos bancários disponíveis para financiamento de projetos de investimento
imobiliário estão mais enquadrados para a realidade de construção nova, dado que foi a atividade
dominante nas últimas décadas, do que para a reabilitação urbana.
Tradicionalmente as entidades bancárias quando financiam uma promoção imobiliária centram
a sua análise no risco de comercialização do produto final. Assim, estipulam o montante máximo
do financiamento em função do valor final do imóvel, que se encontra hipotecado para garantia
do financiamento. O rácio de financiamento sobre garantia (F/G), ou Loan to Value (LTV), traduz
a cobertura hipotecária da operação de crédito, ou seja, a relação entre o valor financiado e o
valor do imóvel que serve de garantia.
O valor máximo estabelecido para este rácio é geralmente de 60%, o que na prática quer dizer
que se financiam apenas os custos de construção. Numa operação típica de construção nova
tem-se, em média, a seguinte estrutura:

Valor de venda = Terreno (20%) + Construção (60%) + Margem de lucro (20%)

(7)

Neste caso o valor do financiamento corresponde a 60% do valor do imóvel após conclusão e a
75% do investimento total. Já a rentabilidade dos capitais próprios é de 100%.
Como já explicado anteriormente, os pesos das diversas rubricas num investimento em
reabilitação são bastante distintas das acima indicadas, para construção nova, verificando-se um
maior peso no valor de aquisição do imóvel. Caso se trate de uma reabilitação ligeira poderemos
considerar um cenário de investimento invertido em relação ao anterior 29, ou seja:

28

Pode ser utilizado para custos operacionais correntes, investimento, refinanciamento, etc.
Apenas para efeitos de comparação pois geralmente a margem numa operação de reabilitação é inferior a uma
construção nova, sendo que neste caso tomaria uma forma de 60%+30%+10%
29
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Valor de venda = Edificio (60%) + Construção (20%) + Margem de lucro (20%)

(8)

Mantendo a filosofia de financiar os custos de construção, neste caso o valor do financiamento
corresponde a 20% do valor do imóvel depois de concluído e a 25% do investimento total. A
rentabilidade dos capitais próprios é de 33%.
É notória a diferente exigência de capacidade financeira do promotor. No caso de uma operação
de reabilitação o promotor assume um risco superior (maior participação no investimento) e um
retorno dos capitais investidos inferior.
O facto dos Bancos poderem não estar interessados em financiar a aquisição do prédio a
reabilitar pode por em causa a operação, ou porque o promotor não tem o capital disponível ou,
por outro lado, tendo-o considera que a rentabilidade não é adequada ao risco. Desta forma
limita-se o interesse económico das operações de reabilitação quando comparadas com a
promoção de construção nova.
Nos últimos anos, com a crise financeira internacional, verificou-se uma grande desvalorização
dos imóveis e dado o peso dos mesmos no balanço dos Bancos registaram-se avultados
prejuízos. Nas diversas operações de venda que se seguiram, como os leilões, verificou-se que
as desvalorizações impostas pela procura diferiam consoante o tipo de imóvel, nomeadamente
quanto ao segmento, onde os imóveis destinados a um segmento socioeconómico médio ou
baixo desvalorizaram mais do que os imóveis destinados ao segmento alto, mas também quanto
ao estado, onde os imóveis em estado bruto (terrenos e edifícios por reabilitar) necessitaram de
uma maior taxa de desconto para serem colocados do que no caso do produto acabado. Desta
forma os Bancos começaram a dar maior relevo ao risco de execução, exigindo aos promotores
uma maior participação no investimento.
As instituições bancárias partilham com o promotor o risco de execução e o risco de
comercialização, mas mais dificilmente assumirão o risco de licenciamento. De facto, quando é
contratado um financiamento com garantia hipotecária é condição essencial que o imóvel tenha
um projeto aprovado e uma licença de construção. Só depois de se conhecerem as
características futuras do imóvel em termos de uso, dimensão, qualidade ou outras limitações
impostas pelo Município, é que será possível estimar o seu valor. Dada a incerteza numa fase
inicial o risco aumenta e é mais difícil garantir um parceiro financeiro.
Por um lado, dadas as condições impostas pelas instituições bancárias garante-se que os
promotores a actuar no mercado têm maior capacidade financeira, conferindo assim maior
credibilidade ao sector, mas por outro lado os promotores nessas condições serão em menor
número, logo o investimento em reabilitação urbana e consequente recuperação do sector será
mais demorada do que o esperado.
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No entanto, e como já atrás foi referido, as necessidades da reabilitação urbana muitas vezes
sobrepôem-se aos interesses económicos privados, pois estão em causa questões ambientais e
de qualidade de vida da população urbana. Assim, o Estado deve desempenhar um papel
fundamental na viabilização das operações de reabilitação. Nesse âmbito foi acordado em Março
de 2013 entre o governo e a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) o
“Compromisso para a Competitividade Sustentável do Sector da Construção e Imobiliário”. Entre
várias medidas encontra-se a necessidade de alocação de fundos estruturais aos investimentos
em construção, com destaque para a reabilitação urbana, podendo-se adoptar instrumentos
mistos de participação pública e privada, como é o caso da iniciativa JESSICA.

5.4. Análise de sensibilidade a projetos de reabilitação urbana
5.4.1. Modelo
Como já vimos, os projetos de reabilitação urbana abrangem diversos tipos de intervenção com
estruturas de investimento muito distintas. Assim, cada tipo de projeto terá as suas
especificidades e necessidades.
Neste subcapítulo pretende-se efectuar uma análise de sensibilidade a dois projetos de
investimento em reabilitação que diferem, principalmente, na dimensão e no grau de intervenção.
Para tal foram utilizados os dados reais de dois edifícios devolutos que se encontram em
comercialização.
Os dois imóveis situam-se na zona histórica de Lisboa, minimizando assim o impacto das
políticas locais de reabilitação que serão iguais para ambos, nomeadamente ao nível das
isenções de IMT, redução de IVA e redução das taxas camarárias. A taxa de atualização
considerada para todos os cenários é de 7%, e não foram considerados quaisquer efeitos fiscais
pelo que todos os resultados apresentados são brutos, ou seja, antes de impostos.
Os cenários base adoptados têm em consideração que existiu um estudo prévio exaustivo que
permitiu:
a) Adequar o projeto à legislação nacional e municipal, que pode passar por consultas
prévias à autarquia ou até mesmo a formalização de um Pedido de Informação Prévia;
b) Efectuar um diagnóstico completo e preciso do estado real da edificação de forma a
evitar imprevistos que prejudiquem a execução com impacto ao nível dos custos e
prazos. O tempo e cuidado dispendidos no estudo e planeamento da obra permitirão
reduzir o custo de construção e o tempo de execução para uma relação óptima;
c) Adequar o produto final à procura potencial existente, quer em termos de dimensão e
qualidade como também no preço, reduzindo o tempo médio de venda das fracções.
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5.4.2. Investimento A - Intervenção média
5.4.2.1. Descrição

O primeiro edifício, doravante designado “Edifício A”, de 1900, localiza-se na Baixa e encontrase à venda por 873.000 €. O edifício com 6 pisos tem uma área bruta de construção (ABC) de
540 m2 e uma área de implantação de 89 m2.
A intervenção na estrutura do edifício será bastante reduzida, apenas pontual caso se justifique,
dado que de um modo geral encontra-se em bom estado. Também o uso do edifício se irá manter,
com uma loja ao nível do R/C e 5 pisos de habitação, com uma fracção em cada.
Tabela 5 – Caracteristicas do Prédio A

Área Bruta de Construção
acima do solo (m2)
Área Bruta de Construção
abaixo do solo (m2)

540
0

Nº fracções habitacionais

5

Área Bruta Privativa
fracções habitacionais
(m2)

375

Nº fracções comerciais

1

Área Bruta Privativa
fracções comerciais (m2)
Valor aquisição do prédio
(Va, €)
Va / ABC acima do solo
(€/m2)
Va / nº fracções
(€/fracção)

60
873.000
1617
145.500

A intervenção prevista será ao nível dos revestimentos, instalações técnicas, equipamentos,
reorganização do espaço através da demolição de uma parede (atualmente são tipologia T3 e
passarão a tipologia T2) e colocação de elevador no saguão.
Ao nível dos custos de construção considerámos 450 €/m2, correspondentes a uma intervenção
média.
O valor financiado será o correspondente aos custos de construção com IVA, que no caso em
apreço são inferiores a 20% do valor comercial esperado dado tratar-se de uma intervenção
média.
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Para os encargos com projetos, taxas e fiscalização consideraram-se valores que se entendem
ajustados para a dimensão do edifício e tipo de intervenção a realizar.
Tabela 6 – Estrutura de custos e receitas do Investimento A

Incidência
Aquisição do prédio (Va)
IS, escritura e registos
Construção (C)
IVA construção
Projetos
Taxas e licenças
Gestão e fiscalização
Financeiros

Va
ABC
C
C
C
C
C + IVA

%
1%
450 €/m2
6%
5%
5%
5%
7%/ano

Total custos

Fracções habitacionais
Fracções Comerciais
Comissões mediação

Incidência
375
60
Vv

€/m2
3200
3000
5%

Total receitas
Lucro

Valor
873.000 €
8.730 €
243.000 €
14.580 €
12.150 €
12.150 €
12.150 €
12.879 €
1.188.639 €
Valor
1.200.000 €
180.000 €
69.000 €
1.311.000 €
122.361 €

Numa análise estática aos valores globais do investimento podemos observar que é esperada
uma rentabilidade sobre o investimento (RoI) de cerca de 10%. Já a rentabilidade sobre os
capitais próprios ascende a 13%.
Tabela 7 – Cobertura financeira do Investimento A
Investimento
Aquisição terreno c/ IMT
Custos Construção
Encargos

881 730 €
257 580 €
49 329 €
1 188 639 €

Financiamento
74,2% Recursos Próprios
931 059 €
21,7%
4,2% Financiamento
257 580 €
100,0%
1 188 639 €

78,3%
21,7%
100,0%

Quanto à cobertura financeira considerou-se que o promotor recorre a financiamento bancário
para os custos de construção e os custos remanescentes – aquisição e encargos – são
financiados com capitais próprios, ficando com uma estrutura 20% / 80%, respectivamente. Logo,
o LTV do financiamento é de apenas 18,7%.

5.4.2.2. Resultados análise de sensibilidade

Para este caso foi adoptado um cenário base com os custos e receitas previstos acima e um
prazo total de 18 meses, dos quais 6 meses para aprovação dos projetos e emissão da licença
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de construção, 6 meses para construção e 6 meses para venda das fracções (uma fracção por
mês).
200
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Figura 37 – Fluxos de caixa acumulados no cenário base do Investimento A

Tabela 8 - Cenário base Investimento A

Cenário
Base

Licenças
6 meses

Construção
6 meses

Vendas
6 meses

VAL
22.491,23 €

TIR
8,76%

Os resultados do cenário base evidenciam um investimento viável, com um VAL positivo,
significando que o promotor terá uma remuneração superior à minima para o risco do
investimento.
Numa primeira análise estudou-se o impacto dos benefícios fiscais na atractividade deste tipo de
investimento para os promotores imobiliários. De facto, caso se retirem os benefícios atualmente
existentes de isenção de IMT e redução da taxa do IVA para 6%, o investimento estará longe de
ser viável. Seria necessária uma redução de 10% no valor de aquisição do imóvel para ter a
mesma rentabilidade do cenário base.
Tabela 9 – Cenário sem benefícios fiscais Investimento A

Cenário
S/ benefícios fiscais

Licenças
6 meses

Construção
6 meses

Vendas
6 meses

VAL
- 75 200,62 €

TIR
1,46%

Neste caso em que as condições estavam definidas antes do início do investimento, ou seja, da
aquisição do prédio, o promotor poderia negociar o valor de aquisição do prédio ou abandonar o
projeto. No entanto, as alterações poderão ocorrer após o investimento inicial e comprometer o
projeto.
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Simulando-se a alteração do IVA da construção para a taxa normal, atualmente de 23%, os
resultados ficam aquém do inicialmente esperado, não remunerando de forma adequada o
promotor.
Tabela 10 – Cenário aumento do IVA Investimento A

Cenário
IVA 23%

Licenças
6 meses

Construção
6 meses

Vendas
6 meses

VAL
- 18 455,62 €

TIR
5,57%

É por esta razão que um cenário de instabilidade política afasta o interesse dos investidores. E
os que mantêm o interesse exigem uma remuneração superior, adequada ao risco existente, de
forma a suportar as eventuais alterações que possam ocorrer.

Como já vimos, existem riscos e incertezas nas três fases distintas do investimento:
licenciamento, construção e comercialização. E esses riscos influenciam tanto os prazos como
os custos.
Partindo novamente do cenário base, estudou-se a resiliência do investimento através de
diversas simulações com alterações dos prazos do projeto.

13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
- 3 meses

Base
Licenciamento

+ 3 meses

+ 6 meses

Construção
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Figura 38 – Análise dos prazos do Investimento A – TIR

Por análise do comportamento da TIR verificamos que o prazo de construção será a variável
mais sensivel a alterações. Apesar do reduzido peso dos custos de construção na estrutura do
investimento, o prazo de execução dos trabalhos poderá tornar o investimento inviável, sendo
aconselhável uma preparação muito cuidada do projeto antes de iniciar a construção.
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Tratando-se de uma intervenção ligeira a média num edifício minimamente conservado não
existirão tantos imprevistos como numa intervenção profunda, pelo que se considera que o risco
de aumento de custos e dilatação de prazo de construção não ocorrerá com tanta frequência.
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Figura 39 – Análise dos prazos do Investimento A - VAL

Como é possível observar nas figuras 38 e 39, o investimento é bastante sensível ao tempo de
aprovação do projeto por parte da autarquia. Caso o licenciamento não seja efectuado num
período de 10 meses o projeto torna-se inviável em relação à rendibilidade minima exigida.
A margem deste investimento é curta e a sua rentabilidade reside na sua rápida execução.
Neste caso, dado que a participação dos capitais alheios no total do investimento é mais reduzido
que o normal, entendemos testar duas hipóteses que permitem reduzir a participação de capitais
próprios.
Esta situação poderá ocorrer caso o promotor não tenha disponiveis os recursos próprios
necessários ou tendo-os queira diversificar os investimentos e aumentar a rentabilidade dos
capitais próprios em cada projeto.
Tipicamente o recurso a capitais alheios compreende os fornecedores, o financiamento bancário
e os clientes. Este último, dado que não é directamente controlável pelo promotor 30 não será
considerado.

30

O promotor consegue ter alguma influência (indirecta) na rapidez das vendas, e consequentemente na entrada de
sinais ao longo da obra. No entanto, a política de vendas adoptada passaria pela revisão em baixa dos preços, variável
que não pretendemos modificar nesta análise para não se sobrepor às variáveis em estudo.
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Um aumento do prazo de pagamento das facturas de 30 dias para 90 ou 120 dias iria aumentar
os custos de construção dado que o empreiteiro deveria reflectir no preço os custos financeiros
que ficariam do seu lado. Também o não pagamento das facturas nas datas previstas não é de
todo aconselhável.
Assim, a solução possível passará pelo aumento do financiamento bancário que passaria a
apoiar uma parte da aquisição do imóvel. A entrada do financiamento numa fase precoce do
investimento teria um risco superior que seria reflectido nas taxas de juro cobradas. No entanto
não foi necessário variar as mesmas para se obter uma conclusão óbvia: o investimento seria
inviável.
Na análise efectuada considerou-se um apoio de 50 % do preço de aquisição, que acresce ao
apoio da construção, e os resultados são apresentados na Tabela 11.
Tabela 11 – Cenário aumento de financiamento Investimento A

Cenário
Aumento Financiam/

Licenças
6 meses

Construção
6 meses

Vendas
6 meses

VAL
- 17 273,93 €

TIR
5,66%

A margem deste investimento não conseguiria suportar um aumento dos encargos financeiros
de forma a manter uma rentabilidade viável.
À primeira vista, o promotor que não tivesse os recursos próprios necessários teria de abandonar
o investimento, e caso os tivesse teria de ponderar em relação aos restantes projetos e perceber
se seria mais rentável a execução deste em detrimento de outros.
No entanto, existe uma forma alternativa de contornar este obstáculo: a permuta.
A permuta poder-se-á transformar num bom negócio para ambas as partes caso se sintam
adequadamente remuneradas face ao risco assumido. Na óptica do proprietário do imóvel, na
figura de promitente-vendedor, vai receber uma fracção ou conjunto de fracções novas em troca
de um imóvel que já não apresenta as condições mínimas de habitabilidade ou conforto exigidas
pelo mercado atual. No entanto, existe o risco inerente à conclusão das obras e posterior risco
de mercado na venda ou aluguer das fracções. Assim, entende-se que deverá ter uma
remuneração igual à margem do promotor, que neste caso é de 10%. Quer isto dizer que o prédio
seria adquirido por 436.500 € e fracções com valor de 480.150 €.
Tabela 12 – Cenário aquisição com permuta Investimento A

Cenário
Com permuta

Licenças
6 meses

Construção
6 meses

Vendas
6 meses

VAL
47 720,02 €

TIR
13,69%

Neste caso o risco é repartido entre as partes mas os proveitos também.
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Conclui-se que nas situações em que a aquisição do prédio tem um forte impacto no
investimento, o mesmo deverá ser atenuado através da aquisição por permuta de fracções a
constituir.

5.4.3. Investimento B - Intervenção profunda
5.4.3.1. Descrição

O segundo edifício, doravante designado “Prédio B”, localiza-se numa transversal da Avenida da
Liberdade.
Encontra-se à venda por 2.850.000 € e tem 6 pisos acima do solo, num total de 3400 m2, e dois
pisos abaixo do solo, para estacionamento, com o total de 1500 m2.
O edifício está bastante degradado, pelo que será necessário uma intervenção profunda. No
anteprojeto existente está previsto a constituição de 20 fracções – 2 lojas e 18 apartamentos de
tipologia T3.

Tabela 13 – Características do Edificio B

Área Bruta de Construção
acima do solo (m2)
Área Bruta de Construção
abaixo do solo (m2)

3400
1500

Nº fracções habitacionais

18

Área Bruta Privativa
fracções habitacionais
(m2)

2480

Nº fracções comerciais

2

Área Bruta Privativa
fracções comerciais (m2)
Valor aquisição do prédio
(Va, €)
Va / ABC acima do solo
(€/m2)
Va / nº fracções
(€/fracção)

400
2.850.000
838
142.500

Dado tratar-se de uma intervenção profunda de um edifício que se destinará a um segmento
socioeconómico com exigência de um padrão elevado de qualidade, considerámos um custo
médio unitário de 750 €/m2.
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Tabela 14 – Estrutura de custos e receitas do Investimento B

Aquisição do prédio (Va)
IS, escritura e registos
Construção (C)
IVA construção
Projetos
Taxas e licenças
Gestão e fiscalização
Financeiros

Incidência

%

Va
ABC
C
C
C
C
C + IVA

1%
750 €/m2
6%
4%
4%
4%
7%/ano

Total custos

Fracções habitacionais
Fracções Comerciais
Comissões mediação

Incidência
2480
400
Vv

€/m2
3500
3000
5%

Valor
2 850 000 €
28 500 €
3 675 000 €
220 500 €
147 000 €
147 000 €
147 000 €
545 370 €
7 760 370 €
Valor
8 680 000 €
1 200 000 €
494 000 €

Total receitas

9 386 000 €

Lucro

1 625 630 €

Tabela 15 – Cobertura financeira do Investimento B

Aquisição terreno c/ IMT
Custos Construção
Encargos Financeiros

Investimento
2 878 500 €
3 895 500 €
986 370 €
7 760 370 €

Financiamento
37,1% Recursos Próprios
3 864 870 €
50,2%
12,7% Financiamento
3 895 500 €
100,0%
7 760 370 €

49,8%
50,2%
100,0%

Na cobertura financeira também se considerou que o promotor recorre a financiamento para os
custos de construção, mas neste caso representam 50% do investimento. O rácio LTV ascende
a cerca de 40%.

5.4.3.2. Resultados

Para este caso foi adoptado um cenário base com os custos e receitas previstos acima e um
prazo total de 48 meses, dos quais 6 meses para aprovação dos projetos e emissão da licença
de construção (igual a A), 18 meses para construção, dada a complexidade da obra, e 24 meses
para venda das fracções (cerca de uma fracção por mês, igual a A).
Como já foi dito, optou-se por analisar dois projetos na mesma cidade para minimizar as
diferenças ao nível das políticas autárquicas, nomeadamente de taxas e de prazos de apreciação
e aprovação dos projetos e posterior emissão de licença de construção.
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A qualidade das fracções após obras e a localização inferem que a procura seja semelhante,
proveniente do mesmo segmento socioeconómico, pelo que para efeitos de comparação adoptase um ritmo de vendas semelhante. Só desta forma, fixando estas variáveis, será possível retirar
conclusões sobre as diferenças na dimensão dos projetos.
Apesar de na análise estática parecer ser um projeto bastante mais rentável que o investimento
A, com uma análise aos fluxos de caixa verifica-se que a TIR é semelhante.
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Figura 40 – Fluxos de caixa acumulados no cenário base do Investimento B

Tabela 16 – Cenário base Investimento B

Cenário
Base

Licenças
6 meses

Construção
18 meses

Vendas
24 meses

VAL
286.272,34 €

TIR
8,83%

À semelhança do investimento A, também este não resiste à eliminação dos beneficios fiscais,
com a agravante de que não terá um caminho fácil para a viabilidade. De facto, no caso anterior
a grande rubrica do investimento era a aquisição do prédio, que corresponde ao fator de mais
fácil variação dado que se trata apenas de negociação entre duas partes, sem condicionalismos
externos31. No entanto, no caso em apreço tal não se verifica pois a grande condicionante do
projeto são os custos de construção cuja variação é bastante mais limitada.
Uma redução dos custos de construção teria impacto ao nível da qualidade final do imóvel,
implicando uma redução dos preços de venda para conseguir que o escoamento das fracções
se verificasse no mesmo período temporal.

31

Pressupõe-se que o imóvel está livre de ónus, dado o seu elevado estado de degradação que não permite qualquer
tipo de utilização. No entanto, caso o imóvel esteja hipotecado a uma instituição financeira a negociação não será livre
pois o valor de venda terá de responder pela dívida que se encontra a garantir.
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Assim o projeto teria de ser dado como inviável, permanecendo o imóvel devoluto até o
proprietário do prédio efectuar um desconto de quase 30%, que permitisse reconquistar o
interesse do investidor.

Tabela 17 – Cenário sem beneficios fiscais Investimento B

Cenário
S/ beneficios fiscais

Licenças
6 meses

Construção
18 meses

Vendas
24 meses

VAL
-543 494,45 €

TIR
3,72%

No outro caso, de alteração das condições após aquisição do prédio, os valores obtidos têm um
forte impacto dado que o aumento de IVA incide sobre os custos de construção, que são a maior
rubrica do investimento.
Tabela 18 – Cenário aumento de IVA Investimento B

Cenário
IVA 23%

Licenças
6 meses

Construção
18 meses

Vendas
24 meses

VAL
-358 244,45 €

TIR
4,79%

Como já foi dito, a margem para replicação dos custos extra no preço de venda é practicamente
nula caso se trate de um mercado fortemente concorrencial.
De seguida foram efectuadas análises de variação isoladas das variáveis temporais para se
testar a resistência do investimento à alteração de cada uma.
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Figura 41 – Análise de sensibilidade aos prazos do Investimento B - TIR
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Figura 42 – Análise de sensibilidade aos prazos do Investimento B - VAL

Dado que em ambos os cenários o prazo e os custos de construção são os fatores mais críticos
para o sucesso do projeto de investimento, e uma vez que existe uma correlação entre ambos,
entendemos estudar qual a relação.
É sobejamente conhecido o gráfico que relaciona o custo de construção com o tempo de

CUSTO

execução.

TEMPO
Custos directos

Custos indirectos

Custo Total

Figura 43 – Relação entre duração e custo de uma obra
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Na figura 43 é bem visível que existe uma relação óptima entre o tempo de execução e o
respectivo custo.
Como já vimos anteriormente o custo total de um projeto terá duas componentes: custos diretos
e custos indiretos.
Os custos diretos prendem-se com os custos de construção, ou seja, custo de materiais,
equipamentos e mão-de-obra.
Caso o tempo de execução seja encurtado irá existir necessidade de alocação de mais recursos
à obra, ficando mais dispendiosa. Poderá verificar-se também uma redução da produtividade dos
trabalhadores e do rendimento das máquinas pelo excesso de trabalhadores em obra.
Já os custos indiretos estão relacionados principalmente com a gestão e fiscalização e custos
financeiros. Ambos crescem de forma aproximadamente proporcional ao longo do tempo.
No caso em apreço pretendeu-se estudar qual a variação admissível entre estes dois fatores,
custos e tempo, para não comprometer a rentabilidade esperada no cenário base. Desta forma,
será possível para o promotor estabelecer no contrato de empreitada um sistema de prémios por
adiantamento da obra em relação ao esperado, sem comprometer ou até melhorar o retorno do
investimento.
Por outro lado, é também possível adequar as multas por atraso na obra à rentabilidade esperada
para o investimento. Se por um lado o adiantamento da obra permitirá gerar fluxos de caixa
positivos mais cedo, por via da venda das fracções, o atraso da obra compromete a realização
das escrituras nas datas previstas.
Assim, as variações da rentabilidade do investimento por via do prazo de execução da obra são
imputadas ao empreiteiro/construtor, minimizando o risco para o promotor imobiliário.
Partindo do cenário base foram estudados vários cenários de forma a correlacionar a variação
dos custos de construção com o tempo de execução, cujos resultados se apresentam na Tabela
19.
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Tabela 19 – Análises de sensibilidade aos custos e duração da obra do Investimento B

Prazo Construção

Custos Construção

VAL

TIR

18 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
15 meses
15 meses
15 meses
15 meses
21 meses
21 meses
21 meses
24 meses
24 meses
24 meses

3.675.000 €
+ 20%
+ 15%
+ 10%
+ 5%
+ 20%
+ 15%
+ 10%
+ 5%
- 5%
- 10%
- 15%
- 5%
- 10%
- 15%

286.272,34 €
-225.470,22 €
- 24.001,03 €
177.468,16 €
378.937,36 €
-372.918,19 €
-171.708,33 €
29.501,54 €
230.711,40 €
344.062,06 €
544.714,79 €
745.367,52 €
203.638,27 €
403.993,91 €
604.349,55 €

8,83%
5,38%
6,83%
8,31%
9,83%
4,54%
5,85%
7,20%
8,58%
9,07%
10,32%
11,59%
8,15%
9,30%
10,48%

Cenário Base
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5
Cenário 6
Cenário 7
Cenário 8
Cenário 9
Cenário 10
Cenário 11
Cenário 12
Cenário 13
Cenário 14

Com os resultados destes cenários e através do método da regressão linear identificámos a
equação que relaciona os custos de construção com o tempo de execução de forma a manter o
VAL do projeto de investimento.
4.000.000 €
3.900.000 €
3.800.000 €

y=4464390-43977,5x

3.700.000 €
3.600.000 €
3.500.000 €
3.400.000 €
3.300.000 €
3.200.000 €
3.100.000 €
12

15

18

21

24

MESES

Figura 44 – Relação entre custo e duração da obra do Investimento B

Para negociação do contrato de empreitada será admissível qualquer valor que esteja abaixo
dessa linha.
Na figura 45 podemos observar a variação dos custos em termos percentuais.
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8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%

- 6 meses

- 3 meses

Cenário base

+ 3 meses

+ 6 meses

-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%

Figura 45 – Variação máxima do custo direto da obra em função do tempo de execução

Neste caso, se estabelecer ao nível do contrato de empreitada o pagamento de um prémio no
valor de 1% da Empreitada por cada mês de avanço em relação aos 18 meses, o promotor estará
a aumentar a rentabilidade do negócio. Se o aumento de custos para o empreiteiro for inferior a
esse valor então também estará a aumentar a sua margem.
Em caso de atraso a multa a aplicar deverá ser de cerca de 1,5%/mês para ficar em terreno
positivo (abaixo da linha). Neste caso a margem do empreiteiro será reduzida, mas parte-se do
princípio que ao executar a obra com menos recursos a sua margem base seria maior, pelo que
em relação ao cenário base poderá até ter maior lucro, ou pelo menos não comprometer o
interesse de executar a obra.

Tabela 20 – Sistema de prémios e multas aplicadas ao Contrato de Empreitada do Investimento B

Cenário Base
Pag. Prémio
Pag. Multa

Prazo Construção

Custos Construção

VAL

TIR

18 meses
12 meses
24 meses

3.675.000 €
+ 1%/mês
- 1,5%/mês

286.272,34 €
349.810,93 €
326.547,52 €

8,83%
9,62%
8,83%

Verifica-se então que os interesses de ambas as partes ficam salvaguardadas. Em conclusão, o
estabelecimento de regras potencia um sistema de remuneração adequado tanto para o
promotor como para o construtor.
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5.4.4. Análise Comparativa

Nas análises efectuadas verificou-se que ambos os investimentos têm um risco político elevado,
mas em fatores distintos. Quando são retirados os benefícios fiscais, nomeadamente a isenção
de IMT e redução do IVA que incide sobre os custos de construção, ambos os projetos se tornam
inviáveis para a remuneração pretendida pelo investidor (7%). No entanto, o impacto é maior no
investimento A e dá-se principalmente na isenção do IMT, enquanto no investimento B será pelo
IVA da construção.
É importante recordar que é só com o início do investimento, com a aquisição do imóvel, que o
investidor assume os riscos. Assim o investidor A abandonaria o projeto e não teria perdas. Outro
caso é quando as alterações ocorrem no decorrer do projeto, que não sendo controláveis pelo
promotor que influenciarão a viabilidade económica do projeto. Este é o caso da alteração da
taxa de IVA já após a aquisição dos prédios. Neste caso um investimento de reabilitação
profunda, como o investimento B, sairá mais prejudicado. A incerteza também é maior dado que
este investimento tem um prazo superior. Desde a data de aquisição do prédio até ao final da
construção decorre um período de 2 anos, onde podem ocorrer diversas alterações legislativas
(e até do próprio governo) que influenciem negativamente o projeto do ponto de vista económico.
É por esta razão que um investimento com um prazo dilatado deverá ser melhor remunerado.
Em ambos os projetos se verificou que as alterações nos prazos de comercialização são as que
terão menor impacto na viabilidade do projeto, situação que é vista com bons olhos dado que
esta é a variável menos controlável pelos promotores e aquela que poderá ter uma maior
variância, pois está dependente de muitas situações externas ao projeto (e.g. condições
económicas das familias, condições do crédito habitação, etc.).
O tempo de execução da obra é o fator mais decisivo em qualquer projeto, independentemente
da sua dimensão ou complexidade. Logo, o risco de execução deverá ser mitigado através de
um diagnóstico prévio exaustivo para evitar incertezas ao longo da obra e um planeamento
rigoroso de todas as atividades. O principal actor na fase de execução é o construtor, ou
empreiteiro, que poderá influenciar a viabilidade do negócio, e o risco atualmente existente
prende-se com a fragilidade económica destes, pondo em causa o bom funcionamento da
empresa nomeadamente na sua relação com os trabalhadores e fornecedores. Assim, torna-se
fundamental que os construtores gozem de estabilidade financeira.
Por último, estudou-se de que forma se poderiam mitigar os riscos inerentes a cada tipo de
investimento.
No caso do Investimento A, onde o fator decisivo é a aquisição do imóvel, verificou-se que o
aumento do recurso a financiamento bancário não será a melhor opção dados os elevados custos
financeiros dessa solução. Assim, estudou-se a hipótese de adquirir o imóvel através de permuta,
situação que aumentaria a rentabilidade da operação.
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Relativamente ao Investimento B, dada a relevância do prazo de construção e respectivos
custos, estudou-se um sistema de prémios e multas a introduzir no contrato de empreitada,
garantindo que o promotor obtém sempre a mesma remuneração. Desta forma também o
empreiteiro terá oportunidade de obter uma melhor remuneração.
Conclui-se que não existe nenhum investimento preferencial, dado que as diferentes
intervenções têm riscos associados. Será importante perceber em cada caso quais as variáveis
que introduzem maiores riscos ao projeto e estudar medidas de mitigação desses riscos.
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Capítulo 6
6. Conclusões
O sector da construção em Portugal, que atravessa uma crise profunda e prolongada, começa
agora a dar alguns sinais de recuperação apesar de ainda tímidos e pouco sustentáveis. Será
ainda cedo para perceber quais as alterações estruturais definitivas que esta crise introduziu na
indústria da construção. No entanto, esta é a altura certa para tentar influenciar essas alterações
necessárias, permitindo que o sector da construção consiga ganhar maior solidez e tornar-se
mais competitivo a nível internacional, minimizando assim o impacto de futuras crises financeiras.
É necessário perceber que as margens de lucro que se praticam nos dias de hoje, quer por parte
dos construtores como dos promotores imobiliários, são bastante mais contidas do que as
practicadas há uma década. É importante voltar a ter espaço para praticar margens mais
interessantes que consigam motivar os principais players do sector e que criem condições de
estabilidade económica e de investimento. No entanto, no curto prazo dificilmente isso ocorrerá
pelo que deverão ser reunidas condições de outra forma.
Em primeiro lugar as empresas de construção devem consolidar a sua estrutura e diversificar a
sua presença internacional, pois a internacionalização das empresas tem-se revelado crucial
para a estabilização do sector.
A nível nacional, as empresas devem criar mecanismos que permitam estabilizar as mais
vulneráveis, geralmente as microempresas e as PME. Estes esforços de estabilização poderão
passar pela fusão e aquisição, ou simplesmente pela criação de sinergias entre as várias
empresas, formando assim clusters da construção. As atuais especificidades do sector requerem
um novo funcionamento do mercado, nomeadamente com a partilha de risco entre os vários
intervenientes.
A recuperação do sector não poderá ficar dependente do investimento público dada a fragilidade
das contas nacionais já demonstrada em vários episódios da história de Portugal. Assim, a
iniciativa do investimento em construção deverá ser preferencialmente privada.
No entanto, e como já foi referido, o sector apresenta hoje uma remuneração menor para um
risco maior, situação que afasta o interesse dos investidores. E é aqui que o estado deverá
desempenhar um papel fundamental, nomeadamente na criação de condições estáveis nas
políticas monetárias e fiscais, que permitam viabilizar os investimentos a atrair o interesse dos
investidores.
O futuro do sector da construção em Portugal passará incontornavelmente pela reabilitação
urbana. No entanto, tratando-se de um investimento com características tão específicas e um
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conjunto alargado de variáveis externas, o estado terá um papel fundamental na captação do
interesse de promotores competentes, motivados e financeiramente sólidos.
Depois de um esforço inicial na adequação da legislação e dos beneficios fiscais às reais
necessidades dos promotores é essencial assegurar uma estabilidade legislativa e fiscal de
longo prazo. Só dessa forma os promotores poderão ter uma percepção de risco menor.
É essencial a colaboração pró-activa das entidades administrativas e licenciadoras.
Para além dos pacotes de estímulos para os promotores é igualmente importante a criação de
condições favoráveis do lado da procura, ou seja, para os compradores e inquilinos. A
dinamização do mercado passará em primeiro lugar pela procura, que só depois de incentivada
terá uma reação do lado da oferta.
Neste âmbito tem sido muito relevante o investimento estrangeiro, que tem aumentado nos
últimos meses muito devido ao regime Golden Visa, situação que tem permitido escoar o stock
habitacional existente. No entanto este tipo de programas não é sustentável ao longo do tempo,
ou seja, será arriscado iniciar uma construção destinada a este tipo de procura.
Assim, está ainda em falta um pacote de incentivos para a procura nacional, nomeadamente ao
nivel dos benefícios fiscais para os compradores e inquilinos.
Por último, agora do lado do financiamento, o estado deverá reunir esforços com as entidades
bancárias no sentido de criarem novas linhas de fundos públicos e privados, com taxas e prazos
adequados às necessidades dos promotores (à semelhança do JESSICA mas alargado para o
sector residencial), permitindo alavancar o investimento e melhorar as rentabilidades dos
investidores privados.
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