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XIX CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS – CCB, 19/20/21 Out. 2012 
 

Intervenção do Presidente da APPC, Eng. Victor Carneiro: 

O FUTURO DA CONSTRUÇÃO – A necessidade de uma Estratégia 
 
• Antes de mais, duas breves notas: Não vou referir-me a uma estratégia para a Construção, 

enquanto sector. Por isso, não vou falar-vos dos desafios da internacionalização ou da 
necessidade de concentração e conquista de dimensão. Esses temas são evidentemente 
importantes, mas eu optei por partilhar convosco algumas ideias sobre o papel do sector da 
construção no desenvolvimento do País. Uma segunda nota para realçar que me referirei 
sobretudo às actividades de projecto, a minha origem, actividade que se situa um pouco a 
montante da construção mas à qual está intimamente ligada. Em todo o caso, claro que a linha de 
tendência das actividades é comum; 

 
• É hoje absolutamente consensual que o ritmo da Construção não voltará ao que se verificava em 

2008 e muito menos ao típico do início do milénio, pois o país deu um salto enorme, nos últimos 
trinta anos no que se refere às suas infra-estruturas e ao seu património edificado, o que se 
repercutiu no bem-estar e no nível de vida das populações; 

 
• Existe um enorme stock de edificações, sejam de habitação, escritórios ou espaços comerciais 

que demorarão muitos anos a colocar, sendo que muitos desses espaços não encontrarão 
comprador/utilizador; primeiro a “alavancagem” e agora a “desalavancagem” da Banca tem muito a 
ver com o estado do sector, seja na vertente crédito à habitação, crédito a construtoras ou crédito 
a promotores; 

 
• Mas temos hoje largas manchas do parque edificado ao abandono. Também ao abandono temos 

muito espaço público que importará regenerar e requalificar. Impor-se-á, certamente, a política de 
reabilitação/regeneração urbana em articulação com o reforço do arrendamento, que continua a 
tardar. Essa política terá seguramente importantes efeitos na organização do espaço urbano e na 
mobilidade das populações; 

 
• A qualidade e o ambiente das nossas cidades serão seguramente muito importantes para a 

fixação de populações e para a atracção de fluxos turísticos, vector importante na captação de 
recursos para o país e para o seu desenvolvimento; 

 
• Fará sentido termos investido significativamente nos sistemas de distribuição de água em alta e 

agora não podermos melhorar a qualidade e eficiência dos sistemas de distribuição em baixa, 
reduzindo perdas? 

 
• Não podemos certamente abdicar de prosseguir com o programa de renovação de escolas. O 

aumento da escolaridade obrigatória para o 12º ano e a significativa tendência para a transferência 
dos alunos do sector privado para o público, determinam que o investimento no sector prossiga. 
Certamente que há aspectos a melhorar e a corrigir, importando que tal ocorra com a maior 
rapidez; 

 
• No que respeita às infra-estruturas, sendo expectável que se verificasse um forte abrandamento, 

não é aceitável que hoje se tenha feito crer que a nossa sociedade não precisa de Obras, muito 
menos públicas, assacando à Construção o ónus das dificuldades por que passa o País (não 
foram as empresas a decidir a sua construção, mas antes foram fruto de politicas públicas); 
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• Quanto ao investimento privado, é obviamente difícil condicionar as suas opções, numa fase de 
enorme restrição do financiamento; 

 
• Já no que respeita ao investimento público, não parece aceitável que se ignore a necessidade de 

completar ciclos de investimento, desde que assegurando bom retorno para a sociedade como um 
todo e para o desenvolvimento económico do país, em particular, nem que se abandonem 
projectos apoiados por fundos da União Europeia e que se inserem em redes europeias; 

 
• Efectivamente, mesmo assumindo que estaremos em ciclo diferente e que não vai ser possível 

manter o nível de investimento público que caracterizou o passado recente, importa completar 
investimentos em diversos domínios, designadamente água e saneamento, escolas, hospitais, 
ferrovia, rodovias, portos/plataformas logísticas; 

 
• Pode considerar-se que as infraestruturas rodoviárias se quedarão por níveis bastante reduzidos 

de investimento novo. O enfoque dirigir-se-á seguramente para a manutenção e exploração e para 
a eliminação de constrangimentos que o próprio desenvolvimento gera, completando ligações e 
eliminando pontos negros. 

 
• Na ferrovia, julgo que importa ser claro: A rede ferroviária portuguesa foi construída há um século. 

Desde então, fizemos intervenções para melhoria da exploração de algumas linhas e fechámos 
muitas! O conceito de mobilidade é, basicamente o mesmo: continuamos a ligar uns pontos a 
outros e deixámos de servir muitos. O território é o mesmo? Seguramente que não! Certamente 
que teremos muito a fazer com elevado benefício potencial. Mas é preciso definir o que queremos, 
com soluções tecnicamente fundamentadas e custos-benefícios bem apurados, integrando os 
investimentos numa Nova Rede Ferroviária, assegurando o transporte de mercadorias e 
passageiros em articulação com os portos e aeroportos e outras infra-estruturas logísticas. 

 
• A propósito: Queremos e temos condições para desempenhar um papel no transporte aéreo 

global, ligando continentes, assegurando condições de exploração de um hub? Em meu entender, 
essa deveria e deverá ser a base para uma decisão de investimento num novo aeroporto. Quanto 
mais tempo passar menos condições existirão para esse investimento. 

 
• O problema é que, entretanto, pela completa ausência de perspectivas e pelo pessimismo 

instalado, as empresas e os profissionais não vislumbram qualquer possibilidade de a situação se 
inverter. Claro que a situação não será certamente tão catastrófica. Estamos em crer que, em 
termos europeus, chegará o momento em que esta lógica de ajustamento orçamental terá de 
evoluir e incorporar a necessidade de crescimento e desenvolvimento nos países afectados. 

 
• Onde estamos a ficar muito atrasados é na capacidade de pensar o futuro e apostar com clareza 

em eixos de desenvolvimento com maior potencial. 
 
• Pode não ser este o momento para se avançar com a implementação dos empreendimentos. Mas 

será certamente a altura para pensar o futuro, planear, projectar e estudar atempadamente as 
variantes e opções, para que, mais tarde, se possa avançar com projectos bem estruturados, 
soluções tecnicamente estabilizadas, garantindo a economia dos meios financeiros ao longo dos 
processos de construção, manutenção e operação dos empreendimentos. 

 
• É bom que nessa fase não haja dúvidas sobre as melhores opções, que os dossiers tenham sido 

devidamente estudados e que estejam tanto quanto possível consensualizados, numa lógica que 
perdure e que resulte do entendimento entre diferentes forças políticas e actores da sociedade 
civil, susceptível de garantir que este enquadramento subsista a diferentes governos e diferentes 
formas de olhar a conjuntura. 


