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Atraso nos licenciamentos adia projetos
O aumento dos custos da construção também está a condicionar algumas obras em vários pontos do país

Elisabete Soares

Os atrasos no licenciamento 
dos projetos residenciais e as 
maiores dificuldades na cons-
trução dos empreendimentos 
são dois dos grandes constran-
gimentos sentidos pelo sector 
e que terão impacto negativo 
no mercado imobiliário num 
futuro próximo. De acordo com 
alguns profissionais ligados à 
construção residencial, estas 
são duas das razões que estão 
a provocar atrasos na constru-
ção ou mesmo o adiamento de 
alguns projetos de habitação.

Em declarações ao Expresso, 
José Cardoso Botelho, presiden-
te do grupo promotor imobiliá-
rio Vanguard Properties, desta-
ca que “o aumento dos custos e 
o atraso no licenciamento, ao 
qual acresce o aumento do cus-
to das empreitadas, coloca em 
causa muitos projetos”. Acres-
centa que “temos conhecimento 
de alguns projetos imobiliários 
colocados em espera até que a 
situação se clarifique”.

Para a responsável do grupo 
Vanguard será nos segmentos 
médios e inferiores que o impac-
to é muito relevante e em mui-
tos casos, associado à demora 
do licenciamento, “inviabiliza a 
promoção imobiliária”. Ressalta 
o facto de a banca nacional ra-
ramente financiar projetos com 
taxas internas de rentabilidade 
abaixo de um certo patamar.

Na opinião de Severino Ponte, 
presidente da Construções Vila 
Maior (CVM), grupo promotor 
e construtor que atua sobretu-
do no Grande Porto, “o maior 
impacto tem-se sentido, sem 
dúvida, na capacidade de exe-
cução de obras, que tem vindo 
a diminuir”. Frisa que a “difi-
culdade em encontrar mão de 
obra, associada ao aumento dos 
custos — que em algumas artes 
já atingiu os 50% — e ao aumen-
to dos preços das matérias-pri-
mas, tem levado o mercado a 

fazer um grande esforço para 
entregar obras com o mesmo 
grau de qualidade que até aqui 
tem vindo a entregar”. Alerta, 
por isso, “que eventualmente le-
vará à incapacidade de executar 
todas as obras orçamentadas”.

Rui d’Ávila, administrador 
do grupo Ferreira Build Power, 
nota que “o crescimento de cus-
tos é grande e não sentimos que 
vá haver descida no curto prazo. 
Abrandamento da subida, tal-
vez”. Frisa que “hoje os nossos 
planos de negócio fazem-se com 

custos de construção 25% su-
periores aos que fazíamos há 
um ano”.

Já Custódio Correia, presiden-
te do grupo Socicorreia, fala da 
“brusca alteração dos custos 
das matérias-primas e de pro-
dução”, que impactaram direta-
mente na conta de exploração, 
“ser uma forte preocupação”. 
Esta situação, na sua opinião, 
é uma inquietação que acom-
panha as restantes empresas 
nacionais do sector, “fortemen-
te penalizado pelas limitações 

da oferta de matérias-primas 
provocadas pela pandemia em 
2020 e 2021, bem como pelo 
incremento dos preços resul-
tante da guerra na Ucrânia e 
consequente crise energética”.

Dinis Fraga, gerente da Fron-
tal, empresa de mediação imo-
biliária, adverte para os “valores 
recorde do preço da construção”, 
o que leva a pensar que, “caso 
venha a haver uma necessidade 
de correção em baixa do preço 
final da habitação, as empresas 
não têm margem para tal”, e por 

isso este facto “pode vir a culmi-
nar na ausência de interesse na 
produção, o que viria a agravar 
a situação a médio prazo”.

Embora ainda não estejam 
disponíveis os dados sobre a 
evolução do sector na totalida-
de do último ano, os dados mais 
recentes (primeiros nove me-
ses) fornecidos pela AICCOPN 
— Associação dos Industriais 
da Construção e Obras Públicas 
apontam que o investimento 
em construção registou um au-
mento de 0,8%. Contudo, no 
que concerne ao valor bruto da 
produção do sector da constru-
ção, as estimativas da associa-
ção identificam um crescimento 
de 3,4% em 2022, embora este 
valor traduza “um abrandamen-
to face ao aumento de 4,3% re-
gistado em 2021”.

Ao nível do licenciamento 
de edifícios, os dados da AIC-
COPN notam que nos primeiros 
11 meses de 2022 “se observa 
uma ligeira redução de 2,8% no 
número total de licenças emiti-
das, em resultado de variações 
de +0,4% nas licenças emitidas 
para edifícios habitacionais e de 
-11,5% nas licenças para edifícios 
não residenciais”.

Se considerarmos apenas o li-
cenciamento de fogos em cons-
truções novas, “assistiu-se a um 
acréscimo de 5,3% em termos 
homólogos, para um total de 
27.834 alojamentos”, informa a 
associação.
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