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Conjuntura

Produção na
construção cresce
2,2% em 2017
Análise Depois de um ano em que se registou uma queda
de 3,9%, o índice de produção na construção aumentou
2,2% em 2017, divulgou o Instituto Nacional de Estatística
Segundo dados avançados pelo
Instituto Nacional de Estatística
(INE), em Dezembro passado,
o índice de produção na construção aumentou 0,2 pontos
percentuais, face a Novembro,
registando um crescimento homólogo de 2,7%.
O segmento da Engenharia
Civil contribuiu com 0,7 pontos
percentuais para a variação agregada, ao crescer 5,3% em
termos homólogos (4,6% no
mês anterior). O índice da
Construção de Edifícios apresentou um abrandamento de
0,1 pontos percentuais, tendo
passado de 1,1% em Novembro
a nível homólogo para 1,0% no
mês de Dezembro.
Já o índice de emprego no
sector da construção registou
uma variação homóloga de
2,4% (2,3% em Novembro) e
quando comparado com o mês
anterior, o índice de emprego
apresentou uma taxa de variação de -0,4% (-0,5% em Dezembro de 2016).
O índice das remunerações
efectivamente pagas, por sua
vez, registou uma taxa de variação homóloga de 2% (4,2% em
Novembro). Comparativamente com o mês anterior, o índice

Obras públicas reduzem mas reabilitação urbana sobe

das remunerações aumentou
1,5% em Dezembro (3,6% no
mesmo mês de 2016).
Menos obras públicas
no início de 2018
No primeiro mês de 2018, foram promovidos 82 milhões de
euros em concursos de empreitadas de obras públicas, valor
que, apesar de traduzir apenas
o primeiro registo mensal do
ano, não deixa de marcar uma
forte queda de 61% face aos 209
milhões apurados no mês homólogo de 2016. Reflecte, ainda,
ainda uma quebra de 72,6%
face a Dezembro, sendo o mais

baixo desde Novembro de 2015,
altura em que se promoveram
somente 56 milhões de euros.
O mesmo não acontece com
o mercado da reabilitação urbana. De acordo com os dados
obtidos no inquérito mensal à
reabilitação urbana, realizado
pela Associação dos Industriais
da Construção Civil e Obras Públicas, aos empresários do sector da construção que actuam
neste mercado, o Índice Nível
de Actividade registou um forte
aumento, em termos homólogos, de 21,1% em Janeiro, reforçando a tendência observada
nos últimos meses. |
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oucos portugueses terão dado
conta de que dispõem de uma Rede
de Centros de Alto Rendimento
(CAR) de nível mundial, com condições de excepção para a prática desportiva.
São 14, servem mais de 30 modalidades e
espartilham-se na geografia nacional, aproveitando as ímpares condições naturais que
cada uma das regiões oferece aos atletas de
alto rendimento e respectivos corpos técnicos.
Cada CAR é uma unidade operativa que
abrange um conjunto específico e diversificado
de instalações, equipamentos desportivos e
serviços de apoio multidisciplinar, cuja finalidade é a melhoria e optimização do rendimento desportivo, proporcionando aos praticantes de alto rendimento as adequadas condições de preparação desportiva e de optimização da performance.
O Distrito de Aveiro conta dois: São Jacinto
(Aveiro) e Sangalhos (Anadia).
Em São Jacinto, podemos encontrar uma
infra-estrutura especializada, direccionada para os praticantes de surf, bodyboard e longboard, muito próxima da praia, num contexto
atlântico impressionante, entre a Ria e o Oceano.
A imponente edificação multidesportiva de
Sangalhos - comumente conhecida por “Velódromo de Sangalhos”, na senda da ancestral
tradição velocípede local - conta, entre outros
equipamentos, com a única pista de ciclismo
coberta do país e tem como destinatários os
praticantes de ciclismo de pista mas também
de esgrima, judo, ginástica, trampolins e desportos acrobáticos.

Encontra-se em curso um projecto internacional que visa promover os CAR nacionais
junto de entidades desportivas e “opinion makers” de 10 países com elevado potencial. O
objectivo central do projecto resulta do reconhecimento da deficitária promoção internacional dos CAR de Portugal e da consequente
necessidade de direccionar a sua actividade
para os mercados externos, de forma a promover a sua viabilidade e rentabilidade económica e financeira.
Para além da realização de encontros de trabalho nos mercados-alvo - que servirão para
apresentar os CAR a dirigentes e técnicos, por
modalidade - estão previstas “missões inversas” para que esses mesmos agentes desportivos possam testemunhar in loco cada uma
das infra-estruturas.
A segurança, a competitividade, as acessibilidades, a geografia vantajosa, o património
natural, as condições climáticas propícias à
prática de desporto e a sua complementaridade com as actividades de turismo, fazem de
Portugal um destino desportivo de excelência.
Urge dá-lo a conhecer.
Dificilmente encontraríamos melhor altura:
Portugal está na onda e o desporto tem que
surfá-la. |
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