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de investigas;ao tidas como sectorialmente
e territorialmente prioritarias) justificase pela necessidade de a sociedade e os
agentes econ6micos aproveitarem os
outputs resultantes da I&De da investigas;ao
nacional. E ainda preciso promover 0
espirito empreendedor na investigas;ao e
estimular 0 acesso ao emprego cientifico,
sobretudo ajovens licenciados, para que
sejam protagonistas do papel de agentes de
inovas;ao no dominio da ciencia.
Desempenhando os p610s de
competitividade e tecnologia urn papelchave no desenvolvimento econ6mico
e social portugues, importa que se
considere identicamente 0 seu impacto
na coesao territorial em Portugal e se
desenvolva uma estrategia integrada (e
complementar) de intervens;ao que envolva
tambem a administras;ao local, perrnitindo
descentralizar. Ao nivel territorial, os
municipios devem
desempenhar
um papel central
na aceleras;ao da
transferencia de
I&D,no quadro
de atras;ao de
investimento futuro
e com oobjetivo
de valorizas;ao
da investigas;ao
publica. Assim,
convira considerar
igualmente a
crias;ao de p610s de
competitividade
e tecnologia de
base territorial,
que permitam
juntar empresas,
laborat6rios,
centros tecnol6gicos
e instituis;6es
de ensino para
fomentar diferentes
atividades
econ6micas a myel
local, uma vez que
estes serao cruciais para 0 desenvolvimento
sustentavel e para a atras;ao de Investimento
Direto Estrangeiro (IDE).
Nunca, como hoje, a ideia de valorizar nas
politicas publicas 0 papel de proximidade
com as populas;6es se tornou tao crucial. Se
a aposta na qualificas;ao dos portugueses se
mantem uma prioridade estrutural para 0
pais, e necessario nao ignorar que, tambem
neste ambito, se exige descentralizas;ao. Urn
equilibrio entre eficiencia e proximidade
e urn conjunto de politicas publicas
integradas especificamente dirigidas
a territorios e a sectores de atividade
economica, e que, a urn tempo, respondam
aos graves desequilibrios socioecon6micos e
regionais existentes no pais.
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Os erros do passado e os
problemas do presente
Debate ConstruGao e Imobiliario
Yltor Coias
o "Compromisso"
recentemente assinado entre
a Confederas;ao Portuguesa da
Construs;ao e do Imobiliario
(CPCI)e os dois ministerios
com a tutela da construs;ao e do
ordenamento do territorio, os
atuais problemas do setor da
construs;ao e do imobiliario saD
atribuidos, erradamente, a uma
"recessao profunda e prolongada" iniciada
em 2001. Na realidade, a queda acentuada
do PIE nacional so se iniciou em 2008 e
s6 a partir dai 0 pais se pode considerar .
em recessao. 0 que aconteceu no setor
da construs;ao e do imobiliario a partir de
2001 foi 0 rapido esvaziamento duma bolha
alimentada pela ganancia de demasiados
empreiteiros e promotores. Entre 1991e
2011, foram construidos mais de 80.000
alojamentos por ano, 0 que corresponde
a construir urna cidade maior do que
Coimbra, todos os anos, durante 20 anos.
Segundo os Censos 2011, 0 crescimento
dos alojamentos relativamente aos Censos
2001 foi de 16,3%, enquanto 0 numero de
familias aumentou de 11,6%e'a populas;ao
de apenas 1,9%. Portugal tern, hoje, perto
de 1.800.000 alojamentos sem ocupas;ao
permanente, que consumiram cerca de 200
mil milh6es de euros.
No que concerne as infraestruturas,
houve, tambem grandes exageros. Por
exemplo, em autoestradas, Portugal
esta hoje bem acima da media da Uniao
Europeia, quer em kIn por milhar de
habitantes (17contra 13), quer em kIn por
milhar de km2 de superficie (20 contra 17).
Nove das vinte e cinco autoestradas do pais,
no valor de 2,1 mil milh6es de euros, sao
excedentarias, nao se justificando face ao
trafego que as utiliza.

Assistiu-se, ao mesmo tempo, a uma
proliferas;ao de resorts turisticos. A oferta
estimada destes empreendimentos em
Portugal e da ordem dos 500 kIn2, 0 que
equivale a cerca de seis vezes a area do
concelho de Lisboa. Entre 1990 e 2000,
Portugal registou 0 desenvolvimento
mais rapido do "muro mediterranico" (0
dominio da orIa costeira da Europa, pelo
cimento e pelo betao). Com urn aumento
de 34% em dez anos, Portugal colocou-se,
neste dominio, a
frente da IrIanda e
daEspanha.
Os volumes de
neg6cio a que
a construs;ao
Oque
e 0 imobiliario
se habituaram
eram totalmente
insustentaveis. Esta
e que e a verdadeira
causa da atual crise
do setor.
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"Compromisso"
afirma-se,
0 tambem, que a
crise iniciada em
2001 foi agravada
pela "redus;ao do
investimento" e
pela "dificuldade de
acesso ao credito" .
Nova confusao
entre causa e efeito.
o que realmente
aconteceu, em
resultado de estimulos errados das
administras;6es local, regional e central
e do oportunismo de muitos dos agentes
do sistema financeiro, foi a aproprias;ao,
pela construs;ao e 0 imobiliario, de um
volume exagerado de investimento. Urn
dirigente associativo do setor gabavase, ja em 2009, de que, do total dos
emprestimos concedidos pelo setor
bancario em 2008, 78% tinham sido
qirecionados para 0 cluster da construs;ao.
A construs;ao e a urbanizas;ao em
excesso ajudaram a "secar" os recursos
financeiros da economia e a capacidade de
endividamento do Estado, das empresas e
das familias:
Os grandes ajustamentos entretanto
verificados eram previsiveis - e, ate,
desejaveis - face aos excessos da
urbanizas;ao e da construs;ao em Portugal
nas duas ultimas decadas. 0 que se esta a
verificar agora e 0 resultado desses excessos
e da sua corres;ao tardia, que obrigaram
a uma "aterragem dura", envolvendo
cortes ors;amentais profundos e muito
penosos para 0 setor da construs;ao e para a
generalidade da economia.
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