Os engenheiros provêm dos carpinteiros (oficiais mecânicos) Garrett: “entendo por

educação nobre, e entenderei onde quer que repetir a expressão, a de todo o
educando não destinado a ofícios ou empregos mecânicos.”
Profissionalismo, Empreendedorismo, Associativismo: atributos e estratégias
de organização dos profissionais da CC.
Exercício: Olhar para esses atributos do ponto de vista “histórico” . Ver como e
quando é que estes atributos se manifestam e evoluem ao longo dos dois
últimos séculos e o que se pode aprender ou que reflexões se podem fazer em
relação ao presente e ao futuro
Paul Valéry, História: “Ciência das coisas que não se repetem.”
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Para além dos órgãos pertencentes à estrutura da administração central, regional e local,
que os tutelam ou com eles interagem de diversas formas, destacam-se os seguintes:
Profissionais que exercem a sua atividade no setor, geralmente integrados nos quadros de
empresas do setor da construção ou em empresas fornecedoras de mão-de-obra,
distribuídos pelos vários níveis de qualificação definidos em Portugal no Quadro Nacional
de Qualificações;
Empresas fornecedoras de serviços de construção (incluindo a reabilitação do edificado e a
conservação do Património);
Associações profissionais, que agregam profissionais com níveis de qualificação e
interesses comuns, nomeadamente, os sindicatos e as ordens.
Associações empresariais, que agregam empresas com áreas de atividade próximas e
interesses comuns;
Entidades formadoras públicas ou privadas, acreditadas, que disponibilizam ações de
formação necessárias para a qualificação dos profissionais da construção;
Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, vocacionadas para o setor da
construção;
Entidades acreditadoras, que acreditam entidades formadoras, e ações de formação por
elas promovidas;
Entidades certificadoras de pessoas e de empresas, acreditadas, que oferecem programas
de certificação de profissionais e de empresas;
Entidade reguladora do setor, que define as regras a que devem obedecer as empresas do
setor e fiscaliza o seu cumprimento;
Entidades utentes dos serviços das empresas, públicas ou privadas, não pertencentes ao
setor, que procuram e encomendam serviços de construção; Empresas pertencentes ao
setor que recorrem aos serviços de outras empresas do setor.
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Empreendimentos: de construção civil; e de obras públicas.
Donos de Obra, que promovem o empreendimento;
Consultores, que auxiliam o Dono de Obra na fase de conceção do
empreendimento;
Projetistas, que detalham a conceção, produzem a informação necessária para
a execução do empreendimento e a acompanham;
Especialistas em inspeções e ensaios, que recolhem a informação necessária à
conceção e projeto do empreendimento, e também ao controlo da execução e
à monitorização do desempenho em serviço;
Empreiteiros gerais, que executam o empreendimento;
Empreiteiros especialistas, que fornecem serviços especializados durante ou
após a execução;
Fabricantes/distribuidores de materiais, que fornecem os materiais
necessários à execução do empreendimento;
Fiscais, que, durante a execução, asseguram o cumprimento do projeto;
Utentes, Indivíduos ou organizações que utilizam o empreendimento
construído (“feed back”)
Outros atores: Autoridade (autarquias, organismos de tutela, direções-gerais,
etc.) Coordenador de projeto; Medidor.
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Em 1756 Manuel da Maia nomeia uma equipa de engenheiros militares para
elaborarem seis plantas da reconstrução da parte central da cidade, a baixa, entre o
Terreiro do Paço e o Rossio, e ainda a uma zona urbana compreendida, a poente, pela
colina de S. Francisco, até às portas de Sta. Catarina, num total de cerca de 63 hectares.
Destaca Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, pq., “além de engenheiros de profissão,
eram os primeiros na arquitectura civil”. A planta Eugénio dos Santos é a escolhida. M.

Maia limita a dois andares a altura dos novos edifícios.
A rentabilização da intervenção dita o aumento da altura dos edifícios,
contrariando o determinado por M. Maia. A solução que se encontrou consistiu em
criar uma estrutura interior de madeira, reforçar os pavimentos e as paredes
dispostas nas duas direções e ligar estes elementos entre si e às paredes mestras e
meeiras de alvenaria. Este processo construtivo permite, também, construir mais
depressa: logo após a construção abobadada do rés do chão, os carpinteiros
podem avançar com a construção da estrutura de madeira dos andares, só depois
entrando em obra os pedreiros para construir as paredes de alvenaria. Daí a
designação por “gaiola” dada a esta inovação, que se manteve durante o século
XIX. A construção “em gaiola” é hoje considerada internacionalmente como uma
das primeiras iniciativas para, de uma forma empírica mas deliberada, dotar os
edifícios de adequada resistência aos sismos e, enquanto tal, uma dos fatores de
valorização da Baixa Pombalina com património cultural construído.
No Porto é criada em 1758 a Junta das Obras Públicas, com o objetivo de melhorar

o ordenamento da cidade. A Junta contrata os projetistas (engenheiros militares /
arquitetos) para a elaboração de planos, que já não são os arquitetos-artistas do
Barroco, mas sim os engenheiros-militares, com uma visão mais racional e
estratégica do desenvolvimento e embelezamento urbano.
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Logo após o sismo de 1755, o aumento da procura de carpinteiros e pedreiros
levou ao aparecimento de profissionais autopromovidos, atraídos pelos elevados
salários praticados. Este efeito foi prontamente reprimido pelo Estado, que não
pode evitar a natural rarefação da mão de obra qualificada nem a degradação da
sua proficiência.
A reconstrução da baixa de Lisboa após o sismo de 1755 cria oportunidades para
o empreendedorismo, quer da burguesia endinheirada, que se dedica à
especulação imobiliária, substituindo-se aos proprietários que não constroem
prontamente nos lotes que lhes são atribuídos, quer de mestres de obras,
arvorados em promotores-construtores, como os que constituem, em 1760, a
Companhia Reedificadora, através da qual lançam a urbanização e construção da
parte da encosta da Cotovia a S. Bento. Até os monges de S. Bento tomam a
iniciativa de construir junto ao seu convento, após 1760, quatro grandes prédios
de andares. [José-Augusto França - A reconstrução de Lisboa e a arquitectura
pombalina. Biblioteca Breve / Volume 12 – Lisboa, Instituto Camões, 1989].
Contrato de 26 de junho de 1759. Praça do Comércio, em Lisboa, uma empreitada
adjudicada pela Junta do Comércio a uma sociedade informal
(empreendedorismo) entre o mestre de obras de ofício de pedreiro Manoel
Francisco de Souza e o mestre de obras de ofício de carpinteiro Caetano
Jerónimo . A empreitada é a medição, fornecendo o Dono de Obra os materiais.
Qualificação: Mestres de Pedraria e de Carpintaria. Casa dos 24. Confraria de
S.José:
Empreendedorismo: Empreiteiros apenas de M.O.;
Associativismo: Casa dos 24. Confraria de S. José

7

Planta do plano integral do Palácio. A parte sombreada é a que se acha edificada. José da
Costa e Silva, 1802 - Jornal da Associação dos Arquitectos Civis Portugueses
Na fase inicial o Dono de Obra centraliza todo o processo, mas a maior parte dos trabalhos
são dados de empreitada.
Em julho de 1795 é assinado um “termo de arrematação”, através do qual o Coronel
Engenheiro e Arquiteto das Obras Públicas, Manoel Caetano de Souza, projetista e diretor
do empreendimento, em representação do Dono de Obra, adjudica ao Mestre Canteiro
António Vicente a empreitada, à medição, à medição, das terraplenagens (“entulho e
desentulho”). Em abril do ano seguinte, é assinado um contrato de empreitada, à
medição, com dois mestres pedreiros, Francisco António e Joaquim Baptista, que abrange
toda a obra de alvenaria; em caboucos, paredes de encosto, alicerces, cantarias
(“pedraria”), bem como ferro “tosco” em Linhas, Gattos, Cunhas, Pernes e chumbado,
Ferro “lavrado” em grades, e outros acessórios. Assinam de dois fiadores indicados pelo
empreiteiro. Não se incluem outros trabalhos, como, por exemplo, as coberturas e o
guarnecimento de vãos, bem como trabalhos de natureza artística, como peças
escultóricas e pinturas, presumindo-se que são obtidas pelo Dono de Obra em regime de
administração direta. Quanto aos materiais (pedra, areia) ou produtos manufaturados (cal,
tijolo), são especificados no contrato de empreitada quanto às suas características e
origem, mas são aprovisionados pelo empreiteiro (comprados, eventualmente extraídos).
Este empreendimento ilustra bem a insustentabilidade do longo surto de
desenvolvimento do século XVIII: A grandiosa construção projetada não chegou ao meio,
e mesmo assim, foi preciso esperar sessenta anos para que ela ficasse em condições de
servir adequadamente a sua função de residência real.
A obra é iniciada por um arquiteto de formação militar (Manoel Caetano de Sousa). É reformulada
por arquitetos formados em Itália (Francisco Xavier Fabri e José da Costa e Silva- “Cisma”
entre arquitetura e engenharia). É concluída por um arquiteto da École des Beaux-Arts”, de Paris
(Joaquim Possidónio da Silva).
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Ao contrário do que aconteceu em França, onde o movimento do compagnonnage
[Qualificação, Associativismo] permitiu compensar a extinção das corporações
tradicionais, em Portugal a extinção das confrarias, criou um hiato de perto de cinquenta
anos de ausência quase total de formação profissional estruturada de operários e
quadros intermédios da construção. As consequências de tal ausência vão para além do
adequado domínio da arte, na medida em que o movimento se baseava em princípios de
ética profissional, de autonomia, de respeito mútuo e de entreajuda que, no conjunto,
contribuíam, em França e noutros países do norte da Europa, para a dignificação e
prestígio dos ofícios ditos mecânicos. O pouco apreço com que, em Portugal, era olhado
o ensino tecnológico, referenciado em personalidades de grande influência como Ribeiro
Sanches e Almeida Garrett e fortemente enraizado na cultura tradicional, constituiu um
fator adicional do atraso em relação às sociedades da Europa do norte.
Quando a atividade construtora é retomada, após o longo período de instabilidade
iniciado com a participação portuguesa na campanha do Rossilhão e da espiral de
eventos que dominou a primeira metade do século XIX, os construtores nacionais vêmse confrontados com uma inesperada inovação tecnológica: a utilização estrutural do
ferro em grandes construções, iniciada em 1781, ano da inauguração da Iron Bridge,
perto de Coalbrookdale, Inglaterra. De facto, apesar de, nessa altura, já existirem, havia
muito tempo, em Portugal fundições de ferro, estas pequenas empresas concentravamse sobretudo na produção de artefactos, como mobiliário, gradeamentos, escadas, etc..
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Qualificação: Eng.ºs civis: 1837 - Escola do Exército e na Academia Politécnica do Porto.
“Mestres de obras” e “condutores de obras”: 1852 - institutos industriais
Só em 1884 são criadas as escolas industriais, que formam operários para a construção.
Empreendedorismo: em 1844 um grupo de capitalistas portugueses constitui a
Companhia das Obras Públicas Portuguesa, com o objetivo de realizar as grandes obras
públicas necessárias para a melhoria das comunicações do País.
Em1864 é criado o Corpo de Engenharia Civil e dos seus Auxiliares. Inclui 115 engenheiros
, 18 arquitetos e 175 condutores. Conflito entre eng.ºs civis e militares no acesso aos
lugares no Estado; conflito entre engenheiros e condutores quanto ao uso do título de
“engenheiro civil”. Primeira associação portuguesa de engenheiros civis fundada em
1869: A Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, (AECP).
Palácio de Cristal, no Porto, inaugurado em 1865, o projetista, o empreiteiro geral e
empreiteiro de parte da carpintaria são estrangeiros (britânicos). 1890: inaugurado em
Lisboa o Coliseu dos Recreios, projeto do Arq. “Mestre” José Luís Monteiro. As empresas
portuguesas da construção de ferro, entretanto constituídas (Por ex. a Empresa Industrial
Portuguesa (EIP), sedeada em Lisboa, pertencente ao conde de Burnay, em laboração
desde 1874), sofrem forte concorrência dos empreiteiros estrangeiros, sendo a parte da
obra construída em ferro, incluindo a cúpula, entregue à firma alemã Hein Lehmann. Nos
anos 90 a EIP constrói diversas pontes metálicas.
Existe conhecimento mas falta a iniciativa e o empreendedorismo. Um exemplo: o
viaduto ferroviário de Xabregas, construído em 1854, que, sendo geralmente considerado
como o primeiro exemplo de aplicação, em Portugal, da nova tecnologia foi precedido
pela ponte rodoviária de Sacavém, constituída por três arcos de fundição executados pelo
Arsenal do Exército, construída em 1842.
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A segunda metade do século XIX assistiu a uma rápida expansão da população
das maiores cidades, em resultado não só do crescimento geral da população
do País, mas também das migrações internas facilitados pela melhoria da rede
de estradas e pela introdução do caminho de ferro. Em 1900 Lisboa contava já
350 mil habitantes, o dobro de 1850. A população do Porto, que era em 1900
de 166 mil habitantes, tinha registado, no mesmo período, uma evolução
semelhante. As duas cidades foram objeto de planos de expansão e
modernização, particularmente ambiciosos no caso de Lisboa.
Regulamentação da construção civil:
1895 - Regulamento de Construções Civis - Atribui às câmaras municipais a
responsabilidade pela aprovação dos projetos de obras e proíbe que indivíduos não
habilitados com diploma de constructores, estejam encarregados de obras de
construcção civil.” O jornal “A Construcção” constata que o próprio Estado não está a
cumprir.
1903 - Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas.
…
1930 – Regulamento Geral da Construção Urbana para a Cidade de Lisboa, depois
tornado extensivo ao Porto - Determina que os projetos sejam feitos e assinados
por arquitetos ou engenheiros civis. (aspeto interessante: a dispensa de execução
de paredes “em gaiola” caso se adotassem cintas de betão armado ao nível dos
pisos).
…
1958 – Regulamento de Segurança das Construções Contra os Sismos.
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Arquitetos preocupados sobretudo com os aspetos artísticos e formais, deixando aos
“mestres de obras”, ou seja, aos pedreiros e carpinteiros, ou quando muito, aos
construtores civis procedentes dos institutos industriais, os aspetos construtivos e
estruturais; os engenheiros civis ausentes de todo o processo até praticamente aos anos
trinta. Falta de operários qualificados resultante do hiato de cerca de 50 anos criado
entre a extinção das corporações, em 1834 e o início da formação profissional
estruturada, para a construção. Faltou, em Portugal, algo semelhante ao já referido
compagnonnage. 1892: o ministério das Obras Públicas faz depender a admissão de
profissionais da construção civil nas obras do Estado da posse dum diploma emitido pela
Associação de Classe dos Construtores Civis, Mestres d’obras de Lisboa. Até 1896 a
associação passou mais de 1600 diplomas: que critérios? Proliferam, por todo o País, as
associações profissionais (carpinteiros, pedreiros, “quatro artes”) primeiro designadas
por associações de classe, depois por sindicatos. A maior parte não se preocupa com a
formação ou a qualificação, mas sim com as condições laborais. A exigência de
qualificação de quem dirige as obras de construção de edifícios só surge com um decreto
de 1895, cujo cumprimento não é exigido. Abertura ao “empreendedorismo” de
promotores-construtores pouco escrupulosos: os “gaioleiros”. Os efeitos desta evolução
estão patentes nos edifícios construídos, grosso modo, no período de 1880 a 1930,
crismados tb. de “gaioleiros”, cujas deficiências construtivas e estruturais. Insuficiências
da regulamentação vigente e a notória falta de exigência das câmaras municipais, no
caso, da de Lisboa, quanto ao licenciamento da construção de edifícios. Só em 1930, com
o Regulamento geral da construção urbana para a cidade de Lisboa, depois extensivo ao
Porto, surgem requisitos, mas não contemplam a verificação da estabilidade e da
segurança estrutural dos edifícios.
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Nos anos virar do século, o empreendedorismo nacional na construção civil é incipiente.
Em 1894, a Associação de Classe dos Construtores Civis, Mestres d’obras”, insurge-se
conta o continuado recurso ao regime de administração direta das obras públicas de
construção tradicional, e contra o favoritismo e o compadrio que grassavam na altura.
Defende-se o recurso à hasta pública nessas adjudicações, embora aqueles profissionais se
dispusessem a concorrer a título individual às empreitadas promovidas pelo Estado, sendo
as obras entregues a mestres de obras ou, até, operários, desde que com a necessária
competência e recursos. Relativamente à qualificação dos construtores, em setembro
de 1898, no jornal “A Construcção”, órgão da referida associação de classe dos
Construtores civis, Mestres de obras, reclamava-se contra o incumprimento, pelo o
próprio Estado do decreto de 6 de junho de 1895 que proibia que indivíduos não
habilitados com diploma de construtores, fossem encarregados de obras de construção
civil. A associação protestava contra a indisciplina, com “os mesmos incompetentes
arvorados em construtores”.
Tem início em Alhandra, em 1894, a laboração da primeira fábrica de cimento Portland em
Portugal, fundada por António Teóphilo de Araújo Rato. Em 1896 a empresa de François
Hennebique, pedreiro e, depois, engenheiro autodidata e empresário internacional,
regista a patente do betão armado em Portugal, e faz a sua primeira venda da nova
tecnologia construtiva no País, o edifício da fábrica de moagem do Caramujo, concluído
em 1898. A empresa “Moreira de Sá & Malevez”, fundada em 1905 pelo eng.º Bernardo
Joaquim Moreira de Sá, do Porto, (formado em Bruxelas), torna-se concessionária em
Portugal do sistema Hennebique, que aplica com sucesso em várias obras por todo o País,
incluindo diversas pontes. A introdução do betão armado levou à criação de figuras
profissionais de oficiais, constantes do Contrato Coletivo de Trabalho: o cimenteiro, o
armador de ferro, o carpinteiro de cofragens, o montador de cofragens e o vibradorista.
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Em 1927, Por encomenda do eng.º Duarte Pacheco encomenda. o Arq.º Porfírio Pardal
Monteiro inicia o projeto do campus da Alameda, em Lisboa, destinado ao Instituto
Superior Técnico. Concluído em 1937, o novo IST é uma das primeiras obras a assinalar,
em Portugal, a consagração do betão armado, aceite, como material de pleno direito,
pelos arquitetos. Este facto está na origem do reencontro entre a arquitetura e a
engenharia, separadas quando, em Portugal, a primeira migrou para a esfera das belas
artes. A emblemática Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, precisamente um dos
ícones da maioridade do betão armado em Portugal, resultou da colaboração entre o arq.º
Pardal Monteiro, um dos percussores do movimento moderno em Portugal, e o eng.º José
Belard da Fonseca, um dos promotores do betão armado no País.
A nova tecnologia começa a ser utilizada pelos construtores de edifícios correntes na
execução dos pavimentos, primeiro nas instalações sanitárias e nas cozinhas, mas, depois,
na totalidade dos pisos, originando a tipologia dos edifícios “de placa”. Os edifícios desta
tipologia não têm pilares de betão armado, ou têm-nos – os mais importantes -- só ao
nível do rés-do-chão, para facilitar a utilização por lojas ou garagens. Esta circunstância
torna-os “ratoeiras” do ponto de vista sísmico.
Esta é época da consolidação, em Portugal, do “lóbi do betão”, facilitado por um conjunto
de circunstâncias favoráveis: Os sucessivos planos de fomento do Estado Novo
providenciam as grandes obras públicas; o IST e a FEUP dão prioridade ao betão armado
como material estrutural, no ensino e na investigação; a indústria do cimento, os
empreiteiros e os seus grémios crescem em poder e influência; a siderurgia nacional
fabrica os varões; engenheiros de reconhecido mérito são simultaneamente ou em
períodos sucessivos, professores universitários, bastonários da respetiva Ordem,
administradores da indústria do cimento ou de empresas empreiteiras, dirigentes das
respetivas associações e procuradores à câmara corporativa.
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Opção política relevante para o empreendedorismo no setor da construção: a Lei da
Reconstituição Económica (Lei n° 1914, de 24 de Maio de 1935), que visa planificar as
despesas extraordinárias do Estado por 15 anos, prevê a colaboração de empresas
privadas no financiamento e gestão das obras e manda entregar a particulares a sua
execução, mediante concurso.
Anos 40 e 50: progressiva convergência entre a construção civil, vocacionada
predominantemente para os edifícios associados à iniciativa privada, e as obras públicas
(maior complexidade técnica, em geral), promovidas pelos planos de fomento do Estado
Novo. Esta convergência, em parte facilitada pele utilização duma tecnologia construtiva
comum, -- o betão armado – vai permitir à primeira beneficiar das notáveis realizações no
âmbito das segundas e facilitar a afirmação do empreendedorismo por parte dos
engenheiros civis.
Viaduto Duarte Pacheco, construído durante a guerra segundo um projeto de 1937 do
eng.º João Alberto Barbosa Carmona e verificado pelo eng.º Edgar Cardoso. O empreiteiro
é a "Sociedade de Empreitada de Obras Públicas, Ld.ª" (SEOP, Ldª), uma empresa
portuguesa, embora pertencente ao grupo do empreiteiro francês Campenon Bernard. É
a primeira grande obra pública baseada no betão armado construída em Portugal,
projetada e dirigida por engenheiros portugueses.
Barragem de Cabril, inaugurada em 1954, o segundo escalão do aproveitamento
hidroelétrico do Zêzere, que teve como projetista um português, o engenheiro Joaquim
Laginha Serafim e como construtor um empreiteiro português, a Sociedade de
Empreitadas Moniz da Maia, Duarte & Vaz Guedes, Ld.ª. A partir da década de cinquenta,
as próprias hidroelétricas e várias empresas de projeto entretanto constituídas no País
têm vindo a vender o seu saber fazer no domínio das grandes barragens em inúmeros
empreendimentos no estrangeiro.
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Duarte Pacheco promove, tb., a expansão ordenada da cidade de Lisboa para norte, com
os planos de Alvalade, Encarnação, etc. corrigindo o défice habitacional então existente.
O plano de Alvalade é desenvolvido pelo arquiteto municipal Faria da Costa, entre 1940 e
1945. Abrangendo uma área de 230 ha, destina-se a alojar 45 000 pessoas. A construção
inicia-se em 1947 e os novos habitantes começam a chegar logo no ano seguinte.
Em 1950, por iniciativa do Subsecretário de Estado das Corporações, é constituído o
Grémio Regional dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (GRICCOPS)
Seguiu-se, em 1952, o congénere do Norte (GRICCOPN).
No que toca à qualificação das empresas, uma proposta do GRICCOPS à Câmara
Corporativa veio a dar origem ao Decreto-Lei n.º 40.623 de 30 de maio de 1956, o
primeiro diploma que, em Portugal, regula o acesso e permanência no setor da
construção, aplicando-se, no entanto, apenas às obras públicas. Os dois grémios da
construção florescem em resultado da obrigatoriedade da inscrição dos empreiteiros de
obras públicas. O número de membros do GRICCOPS decuplicou na segunda metade da
década, ultrapassando um milhar em fins de 1959.
Qualificação dos operários e quadros médios da construção, o período inicia-se com a
entrada em vigor do regime jurídico das carteiras profissionais. Emitidas pelos sindicatos
nacionais não traduziam a posse das necessárias competências, embora a lei definisse os
requisitos de qualificação.
A seguir ao D-L- 40 623, o GRICCOPS constata que a fixação de números mínimos para o
quadros diretivos das empresas não era suficiente para assegurar a sua capacidade
técnica. São necessários profissionais qualificados quer aos níveis intermédios
(mestrança), quer aos níveis do operariado. É necessário formar anualmente um mínimo
de 4 000 profissionais dos vários níveis.
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As décadas de sessenta e setenta registam um rápido crescimento da população
das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, primeiro em resultado das
migrações internas, depois devido ao afluxo dos retornados. Esse crescimento,
que ultrapassa os 60% no caso de Lisboa, não encontra resposta adequada em
terrenos urbanizados e alojamentos disponíveis, originando um surto intenso de
loteamento e construção clandestina. Um dos primeiros exemplos é o da
freguesia da Brandoa, então situada nos limites do concelho de Oeiras.
A insuficiência da resposta do setor privado na produção de habitação social leva
a que no III Plano de Fomento (1968-1973) a construção de habitação social passe
a ser assumido como um objetivo.
Durante os anos sessenta O GRICCOPS promove a formação de encarregados,
com resultados modestos. os grémios da construção batem-se pela extensão às
obras particulares do regime de acesso instituído para as obras públicas, o que
veio a acontecer em 1970, com o Decreto-Lei n.º 582/70, de 24 de novembro.
Dado que continua a ser obrigatória a inscrição no grémio regional, mas também
em resultado da conjuntura favorável do setor, o número de filiados nos grémios
dispara novamente: No caso do GRICCOPS o número de empresas quase que
triplica, entre 1970 e 1974, aproximando-se dos 4 000.
Dos primeiros anos do pós 25 de abril, merece destaque a experiência do SAAL
(Serviço Ambulatório de Apoio Local) que previa que arquitetos e engenheiros,
organizados em Brigadas Técnicas, apoiassem a participação dos moradores
pobres de áreas urbanas de génese clandestina num processo de resolução dos
seus problemas de alojamento, envolvendo a apropriação de espaços urbanos
valiosos. Devido ao forte estigma ideológico, e ao previsível choque com os
interesses do negócio imobiliário, o projeto, idealizado pela equipa do arquiteto
Nuno Portas, teve vida curta.
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Os grandes erros históricos: 1 - D.-L. 46673 (Salazar, 1965), captura privada das mais-valias
urbanísticas: Em resposta à pressão criada pelas migrações internas, o governo faz sair o
Decreto-Lei n.º 46 673, de 29 de novembro de 1965 (governo de Salazar), a transformação
de solo rural em solo urbano passa, em grande parte, a ser feita de forma avulsa, em vez
de obedecer a um planeamento estruturado, e confere à Direção-Geral dos Serviços de
Urbanização a capacidade de decidir administrativamente quanto a tal transformação,
oferecendo ou sonegando à iniciativa privada as correspondentes mais valias.
2 - D.L. 445/74 (Vasco Gonçalves), congelamento das rendas estendido a todo o Pais.
D.L. 515/77 (Mário Soares) incentivo à compra de habitação própria (Só revogado em
2003 por D. Barroso)
Estão criadas as condições para um prolongado surto de construção habitacional.
Percentagem de proprietários da casa onde vivem: 1970 – 49%; 1991 – 65%; 2007 –
76,5%.
Os anos 80 são marcados pela crise do setor da construção que, segundo a AECOPS, “bate
no fundo” em 1985. A estratégia montada pelas associações do setor, que exerce grande
pressão sobre o governo e a opinião pública traduz-se na segunda metade da década
duma acentuada expansão da atividade do setor.
Em resposta a esta pressão, o governo introduz alterações no sistema de crédito à
aquisição de casa própria, aumentando o alcance, e, através do Instituto Nacional de
Habitação (INH), criado em 1984, o Estado reforça a sua capacidade de intervir
financeiramente no setor da habitação, com especial ênfase, nessa altura, no apoio à
construção de habitação social, promovida por cooperativas, câmaras municipais,
instituições particulares de solidariedade social e empresas privadas.
Os anos 90 são marcados sobre importantes investimentos em construção, que animam o
setor: a construção da Ponte Vasco da Gama, a ampliação da rede do Metro de Lisboa, o
lançamento do Metro do Porto, o reforço da Ponte 25 de Abril, a barragem de Alqueva, a
Expo 1998.
2002: Uma habitação em menos de 5 em 5 minutos…
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A herança deixada pela construção à geração que está agora na escola.
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Estádio do Braga: a câmara vai pagar 6 M€/ano, durante 20 anos. (“Expresso” 201101-21, p. E 12-13);
Dez estádios em Portugal para o Euro 2004
Só oito no conjunto da Áustria/Suiça, para organizarem o Euro 2008, sendo que,
destes oito, apenas 3 são construídos de raiz (Jornal da Construção, n.º 344, 9 Jan
2003).
Prevalência dos interesses corporativos sobre o interesse do País
Agressões ao ambiente e ao património natural
Captação de avultados recursos financeiros
Endividamento do País
Ricardo Gomes
Entrevista à “Arte & Construção” n.227 Julho 2009-09-04
“Temos um problema premente que é reanimar a economia e o sector da construção,
sobretudo numa componente que está a ter um comportamento desastroso: a
construção de edifícios, essencialmente de habitação.”
Reis Campos Público 2010-07-21 p. 4
“…não há economia que cresça sem que a construção e o imobiliário também
cresçam, já que são os verdadeiros motores do desenvolvimento…”
Ver pdf em Biblioteca > Jornais.

20

Em 2011 havia 2,5 milhões de portugueses (1/4 da população) a pagar os
empréstimos para compra de casa, dos quais 140 mil em incumprimento. Em Lisboa,
mais de 1/3 das pessoas estão nesta situação (Bárbara Veloso, “Casa própria ou
arrendamento: perfil da ocupação residencial em Portugal”. O Parque Habitacional e a
sua Reabilitação: Retrato e Prospetiva. INE/LNEC, 12 de novembro de 2013).
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O setor da construção não tem prestado um bom serviço ao País. Importa
compreender como é que chegou a esta situação e como é que ela se pode corrigir.
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Desvalorização dos ofícios mecânicos: Posições de Ribeiro Sanches e Almeida Garrett
.
Secundarização do ensino científico: Nas escolas secundárias criadas após a expulsão
dos jesuítas ensina-se a Gramática Latina, o Grego e a Retórica, mas não se

ensinam as ciências.

24

Empreendedorismo
• Os mesteirais ou corporações de ofícios facilitavam o empreendedorismo.
• Vários arranques falhados: Companhia Reedificadora (~1760); Companhia das

•
•

•
•

Obras Públicas Portuguesa (1844).
Atraso tecnológico: caso dos caminhos de ferro, das obras portuárias…
O Estado como empreiteiro: Em 1894, os mestres de obras e construtores
portugueses, recentemente organizados numa “Associação de Classe”,
insurgem-se contra o continuado recurso pelo Estado ao regime de
administração direta.
Caso da empresa Moreira de Sá & Malevez, fundada em 1905 pelo
engenheiro Bernardo Joaquim Moreira de Sá, do Porto.
Lei da Reconstituição Económica (1935), que visa planificar as despesas
extraordinárias do Estado por 15 anos: o articulado prevê a colaboração de
empresas privadas no financiamento e gestão das obras e manda entregar
a particulares a sua execução, mediante concurso.
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No livro “A Economia no Futuro de Portugal”, Ernâni Lopes apresenta, como “via útil para
o futuro a partir das circunstâncias presentes” dez “valores/atitudes/comportamentos; À
cabeça dessa lista ele propõe a substituição do “Facilitismo” pela “Exigência”. O País
precisa de Donos-de-Obra mais exigentes; E precisa, também, de menos construtores,
mas melhores construtores.
Uma maior exigência de qualificação da força de trabalho e do tecido empresarial do
setor da construção fará aumentar o seu valor acrescentado, logo, o seu contributo para o
crescimento da economia. Uma maior qualificação traduz-se em maior qualidade do
serviço prestado, o que significa maior eficácia e durabilidade das intervenções, menor
desperdício, melhor cumprimento de orçamentos e prazos, logo, economias para as
entidades adjudicantes, públicas ou privadas. As empresas de construção mais
qualificadas, em termos de organização e de tecnologia, são mais estáveis, podem pagar
melhores salários e estão em melhor posição para prestar serviços além-fronteiras,
contribuindo para que o setor da construção seja um setor exportador.
Em suma, a qualificação das empresas e dos recursos humanos da construção permitirá
aumentar o seu contributo para a sociedade.
Em
Ernâni Lopes (coordenador) - “A Economia no Futuro de Portugal” Jornal Sol. Outubro
2009
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