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Indústria da Construção europeia em mínimos – recuperação lenta a partir de 2014 

De acordo com as previsões do Euroconstruct, o grupo europeu líder na análise e 

elaboração de previsões de evolução do setor da construção, atingiu-se em 2013 o valor 

mínimo, dos últimos anos, na produção do setor da construção europeu. Ainda segundo o 

Euroconstruct, que inclui representantes de 19 países europeus (EC19), a produção da 

construção começará de novo a crescer em 2014, embora a um ritmo lento.  

 

O comportamento do setor da construção está fortemente relacionado com o 

desempenho da economia. A situação actual das famílias, das empresas e dos 

orçamentos nacionais traduzem-se numa baixa propensão para investir em construção 

nova ou em reabilitação de edifícios já existentes. A falta de crescimento das economias 

após os anos de 2007 e 2011, reflectida em quebras no PIB, traduziu-se em quedas 

acentuadas na produção do setor da construção, em todos os seus segmentos (edifícios 

residenciais, edifícios não residenciais e engenharia civil). O volume total de produção 

da construção no conjunto de países do Euroconstruct decresceu 22% entre os anos de 

2007 e 2013, ou seja, reduziu-se em 360 mil milhões de euros, a preços constantes. No 

grupo dos 15 países da Europa ocidental (EC15), a quebra na produção é muito 

significativa, com o valor actual (1.214 mil milhões de euros) a situar-se ao nível do 

obtido a meio da década de 90 do século passado. É importante referir que 60% desta 

quebra é da responsabilidade do setor da construção espanhol. 

Os países da Europa central e de leste (EC4) revelaram, em conjunto, um maior sucesso, 

dado que a sua produção conjunta actual (70 mil milhões de euros) é comparável com a 
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produção obtida em 2006/2007, período em que a construção nestes países registava um 

assinalável crescimento (entre 2003 e 2008 cresceu 42%).  

 

Total Construction Output 
            (% change in real terms) 

        Estimate     Forecasts Outlook 

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Austria -3,9 2,5 2,5 0,5 1,2 1,3 0,8 

Belgium 0,4 4,3 0,5 -1,3 1,2 1,6 1,7 

Denmark -6,4 5,2 -1,3 2,4 3,3 4,2 5,3 

Finland 6,4 2,4 -3,7 -2,7 0,5 1,6 2,8 

France -5,9 4,3 0,3 -2,8 -1,5 0,9 2,2 

Germany 2,5 5,2 -1,2 0,3 2,7 1,2 0,7 

Ireland -28,1 -17,5 -16,8 -3,5 9,8 8,2 10,6 

Italy -6,0 -2,6 -6,3 -3,3 -0,3 1,1 1,7 

Netherlands -9,4 3,8 -7,2 -5,0 0,4 3,4 5,1 

Norway -0,9 6,3 5,5 3,7 3,6 3,7 2,0 

Portugal -6,2 -10,0 -15,5 -16,5 -3,0 2,0 3,0 

Spain -17,8 -20,4 -31,8 -23,0 -6,7 -0,5 2,9 

Sweden 4,4 3,1 -2,4 -0,4 1,6 2,9 2,2 

Switzerland 2,8 2,6 2,6 2,8 3,6 1,2 1,2 

United Kingdom 6,7 2,1 -7,8 -1,1 2,4 3,1 2,5 

Western Europe (EC-15) -3,5 0,0 -5,4 -2,7 0,9 1,7 2,1 

Czech Republic -7,3 -3,8 -7,7 -8,2 -4,2 -0,9 1,2 

Hungary -9,4 -9,7 -4,3 1,3 7,4 6,4 6,3 

Poland 4,6 11,6 0,0 -8,9 3,5 4,4 5,6 

Slovak Republic -3,6 -2,8 -13,8 -7,8 -0,8 1,8 2,2 

Eastern Europe (EC-4) -1,1 4,1 -3,2 -7,7 1,9 3,3 4,6 

EUROCONSTRUCT Countries (EC-
19) 

-3,4 0,3 -5,2 -3,0 0,9 1,8 2,2 

Source: EUROCONSTRUCT (76th conference), November 2013 
    

        Construction Output by Segments (EC19)         (% change in real terms) 

        Estimate     Forecasts Outlook 

Segment 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Residential  -1,9 1,9 -4,2 -2,2 1,4 2,2 2,3 

Non-Residential -5,3 0,0 -4,6 -3,4 0,0 1,4 2,3 

Civil Engineering -3,6 -2,4 -8,2 -4,0 1,2 1,6 1,7 

Total construction output -3,4 0,3 -5,2 -3,0 0,9 1,8 2,2 

Source: EUROCONSTRUCT (76th conference), November 2013 

     



   

Aparentemente, o período de grande turbulência que afectou o segmento da construção 

residencial europeu terminará em 2013. Comparando o seu volume de produção de 

2007 com a previsão agora apresentada para o ano de 2013, verifica-se uma redução 

superior a 26% (a preços constantes). As previsões agora divulgadas apontam para 

crescimentos de 1,4% em 2014, de 2,2% em 2015 e de 2,3% em 2016. 

Em 2012, a construção residencial no conjunto de países do Euroconstruct (EC19) 

representou 32,6% do volume total de construção, atingindo os 42,5% no grupo de 

países da Europa central e de leste (EC4). 

Em 2013, a construção nova de edifícios não residenciais caiu mais de 5%, o mesmo 

que em 2012. A redução prevista para 2014 deverá ser já mais moderada (-1,0%) e as 

previsões avançadas para 2015 e 2016 apontam para crescimentos de 1,4% e 2,9%, 

respectivamente. Ainda assim, os países da Europa ocidental irão evoluir a taxas mais 

moderadas do que os países da Europa de leste. A parcela dos trabalhos de manutenção/ 

reabilitação no total da construção não residencial é significativa, perto de 50%, no 

conjunto dos países da Europa ocidental. No passado recente, esta componente de 

manutenção/reabilitação não registou quebras tão intensas como a componente da 

construção nova (o máximo que decresceu foi -3,4% em 2013), o que permitiu 

equilibrar, pelo menos de forma parcial, a quebra na produção global do segmento dos 

edifícios não residenciais. 

Desde 2008 que se verificou um adiamento, ou mesmo um cancelamento, de muitos 

projectos de engenharia civil na maioria dos países europeus, devido, quer a restrições 

orçamentais, quer a dificuldade de financiamento dos mesmos. É esperado que o PIB 

recomece lentamente a recuperar, mas os problemas com as dívidas soberanas e os 

deficits orçamentais continuarão, no curto prazo, a constituir sérias dificuldades para a 

concretização de investimentos de maior dimensão. 

O maior mercado europeu de obras de engenharia civil é o francês, com um volume de 

produção de 48,1 mil milhões de euros, logo seguido pelo da Alemanha, com 47,4 mil 

milhões de euros. Em 2010, o maior mercado ainda era o espanhol, com um volume de 

produção superior a 48 mil milhões de euros. Em 2013, Espanha não ultrapassará, no 

segmento da engenharia civil, os 10,5 mil milhões de euros e prevê-se que este mercado 

ainda não tenha atingido o seu mínimo. As previsões apontam ainda para que, quer no 

conjunto dos países ocidentais, quer nos da Europa central e de leste, a redução do 

volume de produção da engenharia civil seja menor a partir de 2014, ou mesmo inverta 

a tendência, iniciando, então, um novo ciclo de crescimento. 

 

 

Lisboa, Novembro 2013 

 

 
Os países do Euroconstruct 

Europa Ocidental (EC15): Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, 

Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Holanda e R. Unido 

Europa de Leste (EC4): Rep. Checa, Hungria, Polónia e Rep. Eslovaca 


