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RESUMO 

A economia portuguesa enfrenta uma profunda crise económica e financeira. Os setores da 

construção e do imobiliário são fundamentais para a dinamização do crescimento da 

economia e evidenciam elevada importância no que concerne aos níveis do emprego e do 

investimento. O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da crise de 2009 nos setores da 

construção e no setor imobiliário. 

Com este objetivo, procedeu-se à análise de um conjunto de variáveis e indicadores 

económicos e financeiros no âmbito do setor da construção e do setor imobiliário. Com este 

procedimento pretendeu aferir-se o modo como estes setores foram afectados com a crise, 

avaliar se as repercussões da mesma foram sentidas de igual modo e no mesmo período 

temporal em ambos os setores, bem como permitir concluir acerca da existência, ou não, de 

um cenário menos gravoso no setor imobiliário.  

Por fim, conclui-se que, devido às características da atividade da construção, o impacto da 

crise neste setor foi bastante mais penalizador que para o setor imobiliário e para a 

totalidade das atividades económicas. Pode aferir-se que este setor se encontra em 

contracção e com tendência continuada de diminuição da sua expressividade. 

No que concerne ao setor imobiliário confirmou-se a existência de alguns indícios pontuais 

de ligeira retoma. 

 

Palavras-chave: Construção, Imobiliário, Crise Financeira, Análise Económica, Análise 

Empresarial, Rácios Financeiros 
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ABSTRACT 

The Portuguese economy faces a deep financial and economic crisis. The construction and 

the real estate sectors are basics to the dynamization and growth of the economy and 

represent high importance concerning the employment level and the investment. The 

purpose of this work is to evaluate the impact of the 2009 crisis in the construction and the 

real estate sectors. 

To this end, we proceeded to the analysis of a set economic and financial variables and 

indicators in the scope of the construction and the real estate sectors. With this procedure 

we intended to survey how these sectors had been affected by the crisis, evaluate if the 

repercussions were felt equally and in the same period in both sectors, as well as allowing 

to conclude about the existence, or not, of a less onerous scene in the real estate sector. 

Finally, we conclude that, due to the characteristics of the construction activity, the impact 

of the crisis penalizes much more this sector than the real estate sector or even the totality 

of the economic activities. It can be surveyed that this sector finds itself in contraction and 

with continued trend to reduce its expressivity. 

With respect to the real estate sector it was confirmed the existence of some punctual 

evidences of slight retake.   

 

Keywords: Construction, Real Estate Sector, Financial Crisis, Economic Analysis, 

Business Analysis, Financial Ratios  
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1 – Introdução 

 

A economia portuguesa encontra-se perante uma profunda crise económica e financeira em 

parte resultante da difusão da crise do subprime de 2007. Os setores da construção e do 

imobiliário são importantes para a dinamização e crescimento da economia, evidenciando 

elevada importância no que concerne ao nível do emprego e do investimento. O objetivo 

deste trabalho é analisar o impacto da crise nos setores da construção e no sector 

imobiliário.  

Segundo Grewal, Johnson e Sarker (2007), vivemos cada vez mais de forma globalizada, 

tendo o ano de 2009 ficado marcado pelo agravamento da crise internacional a qual deu 

origem a uma enorme recessão a nível global. De acordo com Reinhart e Rogoff (2008), 

esta crise teve início, com uma crise bolsista, existindo grande especulação no que concerne 

ao mercado imobiliário, alastrando-se ao mercado financeiro dos Estados Unidos da 

América. A propagação às outras economias, nomeadamente às economias europeias, 

processou-se de forma muito rápida. Enquanto crise financeira foi acompanhada por 

algumas falências de instituições financeiras, como o caso do Banco de Investimento 

Lehman Brother e no caso português podemos constatar a nacionalização do Banco 

Português de Negócios bem como a crise do Banco Privado Português.  

De acordo com Benmelech e Dlugosz (2009), a crise financeira penalizou fortemente os 

agentes económicos e, consequentemente, a queda de confiança originou uma redução 

significativa da atividade económica bem como um acentuado agravamento nas condições 

de financiamento.  
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Face a esta realidade foi necessário que cada país afectado adotasse medidas orçamentais 

no sentido de permitir uma maior estabilização da atividade económica, evitando o risco de 

uma recessão. No caso de Portugal, a crise internacional teve consequências desastrosas, 

levando o país a uma recessão de tal profundidade que foi considerada a pior dos últimos 

trinta anos
1
.  

No que respeita à taxa de variação do Produto Interno Bruto (PIB) observou-se uma 

contracção, refletindo a diminuição do investimento e das exportações. O desemprego 

aumentou para níveis antes impensáveis. 

Após um período de crescimento do PIB, entre os anos de 2005 a 2007, verificou-se uma 

tendência de diminuição acentuada das variações anuais, agravando-se em 2009, onde este 

indicador atingiu mesmo uma diminuição de cerca de 2,9% face ao ano anterior, (vide 

figura A1f1 em anexo).  

Esta tendência foi acompanhada pela redução da procura interna e das exportações, 

sobretudo depois de 2006, atingindo valores negativos para os anos de 2008 e 2009, (vide 

figura A1f2 em anexo). 

No que respeita à situação a nível do emprego, observa-se em 2009 uma diminuição 

bastante relevante face a 2008, traduzindo uma variação negativa na ordem dos 3%, (vide 

figura A1f3 em anexo). 

O cenário de enquadramento dos setores da construção e imobiliário, de acordo com 

Bartram e Bodnar (2009), é a de uma grave e profunda crise, talvez a pior de sempre, 

                                                           
1
 Conferir em INCI (2009). Relatório do setor da construção em Portugal. 
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encontrando-se a economia aos níveis existentes em 2002, resultado de vários anos 

consecutivos de quebras produtivas. Sendo estes setores verdadeiros impulsionadores da 

economia e geradores de criação de riqueza e empregos, a crise que os mesmos atravessam, 

traduz-se numa situação de grande preocupação para as futuras gerações do país
2
. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor da construção e do 

imobiliário representavam em Portugal no ano de 2007, ano de viragem para os setores em 

análise, cerca de 10,56% dos postos de trabalho; 15,41% do Valor Acrescentado Bruto 

(VAB) gerado; 14,91% do Valor Bruto de Produção (VBP) do país, e ainda, 60,29% da 

Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) da economia, visto que a maior parte do 

investimento do país diz respeito a edifícios e outras construções. Estes dados confirmam a 

importância destes setores e a sua extrema relevância para a dinamização da economia 

portuguesa. 

Ao longo deste trabalho serão analisados alguns indicadores económicos e financeiros dos 

setores da construção e do imobiliário por forma a tentar responder a algumas questões. 

Relativamente ao setor da construção, o objetivo é o de analisar e avaliar em que medida a 

crise de 2009 levou a uma redução dos níveis da construção, do número de licenças obtidas 

ou até da quantidade de edifícios concluídos, evidenciando assim as dificuldades existentes.  

No que respeita ao setor imobiliário, pretende-se analisar a existência de um cenário menos 

gravoso quanto às variações dos postos de trabalho, salários e ordenados ou até mesmo da 

produtividade por forma a confirmar a tendência de ligeira recuperação deste setor, apesar 

da crise instalada. 

                                                           
2
 Conferir em AECOPS (2011). Uma visão revisitada do futuro 2011. 
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Pretende-se ainda comparar o setor da construção e o do imobiliário, por forma a avaliar se 

os efeitos da crise foram sentidos de igual forma nos dois setores e se existiu, ou não, um 

desfazamento temporal de efeitos entre ambos.  

Para responder aos objetivos desta dissertação, a análise efetuada centra-se no arco 

temporal entre o ano 2001 e 2009, para o qual foram seleccionados alguns indicadores 

económicos e financeiros. 

Para a recolha dos indicadores foram utilizados dados tratados pela Central de Balanços do 

Banco de Portugal
3
, recolhidos através da Informação Empresarial Simplificada (IES), 

fornecida pelas empresas aos Ministérios das Finanças e da Justiça. Para a análise 

económica foram utilizados os dados das contas nacionais, disponíveis no INE. No que 

respeita ao setor da construção, ramo de atividade F, foram considerados os códigos das 

atividades económicas (CAE) iniciados por 41, 42 e 43. Para o setor imobiliário, ramo de 

atividade L, foram considerados os CAE iniciados por 68. Nos casos em que são 

mencionados valores totais estes englobam todos os ramos das atividades económicas. 

No que respeita à estrutura do trabalho final de mestrado, no capítulo 2 descreve-se o 

enquadramento e as tendências a nível internacional para os setores em análise. 

No capítulo 3 efectua-se uma análise económica dos setores e um estudo da evolução do 

peso relativo de cada um face ao total da atividade económica em Portugal, permitindo 

                                                           
3
 A Central de Balanços do Banco de Portugal consiste numa base de dados onde constam as informações 

económicas e financeiras das empresas em Portugal e encontra-se disponível para consulta no sitio do Banco 

de Portugal, na Internet e no BPStat, estatísticas online. 
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aferir se os setores em questão evidenciam capacidade em recuperar da crise ou se a sua 

situação se tem agravado comparativamente ao total da economia. 

No capítulo 4 procede-se à análise empresarial dos setores, quer ao nível da estrutura 

económica, quer financeira. Na comparação dos dois setores, entre si e no contexto do total 

da actividade económica em Portugal, recorreu-se a testes de médias emparelhadas. Nestes 

testes foram utilizados alguns rácios de desempenho. 

Por fim, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões deste trabalho, enunciando-se 

algumas limitações existentes no decurso da elaboração do mesmo bem como questões de 

investigação para o futuro. 

Da análise dos indicadores obtidos para estes setores conclui-se que os efeitos da crise 

fizeram-se sentir ao nível do mercado do trabalho. A contracção destes setores explica-se 

pela diminuição do poder real de compra, bem como as dificuldades existentes, quer ao 

nível particular quer empresarial, na obtenção de créditos ou financiamentos bancários. 

2 - Enquadramento e tendências dos setores da construção e do imobiliário a nível 

internacional 

A economia europeia atingiu o seu auge, em termos do setor da construção, no ano de 

2006
4
, servindo este setor como importante dinamizador da economia, nomeadamente no 

que concerne ao crescimento da construção com fins residenciais, conforme analisado por 

Coleman, LaCour-Little e Vandell (2008) e ainda Buyukkarabacak e Valev (2010). 

                                                           
4
 Conferir em Euroconstruct (2007). European Construction Trends to 2010. 
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Para este facto bastante contribuiu o recurso ao financiamento demasiado fácil, com taxas 

de juros bastante baixas, junto de instituições bancárias que seguiam políticas de alguma 

imprudência e baixa supervisão quanto às condições em que foram concedendo os seus 

créditos. De acordo com Bordo e Haubrich (2010) e ainda Rajan (2009) este foi um dos 

principais fatores que contribuiu para a crise atual, nomeadamente no setor imobiliário. 

No entanto é de realçar que cerca de 73% do total da construção realizada nos 19 países 

analisados no âmbito do Euroconstruct
5
, resulta do contributo de apenas cinco países 

(Alemanha, Reino Unido, Itália, França e Espanha)
6
. 

Contudo, e de acordo com Poole (2010), após este período de constante crescimento e em 

consequência da crise financeira internacional e do agravamento constante das taxas de 

juros, observou-se uma diminuição da procura em termos de construção, tornando-se os 

países mais cautelosos no que respeita aos seus investimentos. 

Na Europa Ocidental, até 2006, verificou-se um encorajamento do investimento em 

construção não residencial, levando até a um aumento dos empregos na construção para 

satisfazer a procura existente. A partir de 2007, devido ao início das dificuldades 

financeiras, muitas famílias ficaram endividadas para além da capacidade que possuíam 

para honrar os compromissos assumidos, iniciando-se uma queda ao nível da procura e dos 

preços praticados no setor. 

                                                           
5
 Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Noruega, Portugal, Espanha, 

Suécia, Suiça, Holanda, Reino Unido, República Checa, Hungria, Polónia e Eslovénia.  
6
 Conferir em Euroconstruct (2009). The European construction market. 
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No que respeita à Europa Oriental, verificou-se um crescente aumento da construção, não 

tendo sido tão afetada como a Europa Ocidental e, apenas em 2010 se constatou um ligeiro 

abrandamento no crescimento do setor. Esta situação resultou do facto de ter existido uma 

enorme expansão ao nível de infraestrutras nos novos países da União Europeia (UE), 

nomeadamente quanto a meios rodoviários e ferroviários, investimentos em grande medida 

subsidiados pelos fundos estruturais da UE.  

Na Europa Ocidental constata-se que alguns países se destacam negativamente, devido à 

acentuada redução verificada ao nível da construção para fins habitacionais, como os casos 

da Irlanda, Dinamarca, Suíça, Alemanha, Portugal e Espanha.  

Na figura 1, podemos observar a variação em termos percentuais da construção de 

habitações novas a nível internacional, confirmando-se que a Europa Oriental permaneceu 

com taxas de variação positivas, embora com ligeira diminuição a partir de 2007, 

contrariamente ao verificado no resto da Europa onde as variações se apresentaram 

negativas após o ano de 2006. 

No que respeita à tendência do setor da construção a nível internacional, dos países 

pertencentes ao Euroconstruct destaca-se a Polónia a servir de impulsionadora para o 

crescimento do setor, seguindo-se a Hungria, a República Checa e a Eslovénia. 
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Figura 1 – Variação da construção de habitações novas a nível internacional  

 

 Fonte: Euroconstruct 

Tal como mencionado anteriormente, este dinamismo na Europa Oriental resulta de 
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consequência da sua grandeza. Assim, a redução dos seus níveis de construção assume, 

também, um peso bastante significativo, certamente com repercussões ao nível da 

construção europeia. 

Atendendo ao setor imobiliário internacional, verifica-se que em 2009 e para o caso da UE-

27
7
, cerca de 74% da população vivia em habitação própria, sendo esta percentagem 

repartida entre os 27,1% da população que possuía empréstimo ou hipoteca e cerca de 

46,5% que não detinha encargos com a habitação. 

No caso da restante população, 13% viviam em habitações arrendadas a preços de mercado 

e 13,5% em habitações de rendas reduzidas ou gratuitas. De salientar os casos da 

Dinamarca, Países Baixos, Suécia e Áustria, onde mais de 25% da população vivia em 

habitações arrendadas a preços de mercado e ainda o caso de exceção da Polónia, onde 

cerca de 29,1% da população era abrangida por habitação de rendas reduzidas ou isentas. 

3 - Análise económica dos setores em Portugal 

 

3.1 - Caracterização geral 

 

Após vários anos de instabilidade no setor da construção, este encontra-se em 2009 ao nível 

que se situava em 2002
8
, podendo afirmar-se que se registou continuamente uma queda nos 

níveis da produção. 

                                                           
7
 Conferir em Eurostat. Estatísticas do rendimento e das condições de vida na UE. 

8
 Conferir em FEPICOP (2009). Investir em construção ultrapassar a crise. 
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As dificuldades de acesso ao crédito por parte das empresas e famílias contribuiram para o 

agravamento da crise neste setor
9
. Esta situação resulta das crescentes dificuldades do 

sistema bancário em se financiar, conforme estudo de Ivashina e Scharfstein (2010) e 

representa a problemática de uma excessiva dependência de financiamento. 

Na figura 2, apresenta-se a evolução do crédito hipotecário efetuado a particulares em 

Portugal, onde se constata a tendência de um decréscimo bastante acentuado e contínuo 

após o ano de 2007
10

, refletindo o agravamento das taxas de juros praticadas pelas 

instituições financeiras. 

Figura 2 – Evolução do crédito hipotecário concedido a particulares em Portugal  

 

 Fonte: INE 

No que respeita aos edifícios concluídos em Portugal durante o ano de 2010 cifram-se nos 

31 887, correspondendo a uma quebra de cerca de 7% face ao ano anterior, conforme figura 

3. 

                                                           
9
 Conferir em CGD (2010) e (2011) e em APEMIP (2010).   

10
 Conferir em INE (2012).  

1.255 
1.304 

1.571 

1.497 

1.599 

1.968 
1.889 

2.067 

1.487 

1.098 

500 

700 

900 

1.100 

1.300 

1.500 

1.700 

1.900 

2.100 

2.300 

2.500 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

V
a

lo
re

s 
em

 €
/ 

h
a
b

. 

Anos 



Maria Salomé Santos, Avaliação do impacto da crise de 2009 nos setores da Construção e 

do Imobiliário 

 

11 
 

Figura 3 – Edifícios concluídos em Portugal 

 

Fonte: INE 

A situação de crise que o setor da construção atravessa desde 2007, revela uma relação 

direta com as dificuldades de financiamento, para particulares ou empresas, traduzindo-se 

também numa acentuada diminuição do número de licenças de construção totais em 

Portugal, que viram o seu peso diminuir 10% (de 7 034 para 6 386)
11

, evidenciando um 

decréscimo significativo da atividade da construção, expressa na figura 4.  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Conferir em INE. Informação estatística contas nacionais e em INE (2012). Pressão construtiva 2001-2010. 
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Figura 4 – Licenças de construção total em Portugal 

 

Fonte: INE 

No que respeita ao setor imobiliário, e de acordo com as estatísticas do INE referentes ao 

Resenceamento da População e Habitação, constatava-se a existência de 5.054.922 

habitações totais em 2001, sendo que destas 79% eram habitações próprias e 21% 

resultavam do mercado do arrendamento. 

Da análise efetuada ao ano de 2009, num estudo da APEMIP do setor imobiliário em 

Portugal confirma-se a inversão da tendência da situação anterior. Deste modo e como 

consequência da crise, observa-se uma redução acentuada na intenção de compra de 

habitação própria, que se situava em 2009 nos 47%, contrapondo com a crescente intenção 

de arrendamento, que se encontrava em cerca de 52%, traduzindo uma maior dinamização 

deste setor com relação ao segmento do arrendamento
12

,sendo este o principal factor para 

                                                           
12

 Conferir em AICEP Portugal Global (2012). Guia de Investimento Imobiliário em Portugal. 
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que os efeitos da crise no setor imobiliário fossem sentidos posteriormente ao verificado no 

setor da construção.  

Contudo, atendendo ao número de contratos de compra e venda de prédios podemos aferir 

uma acentuada diminuição verificada ao longo da década em análise, de cerca de 37%, 

passando de 326.732 contratos em 2001 para 205.442 em 2009, traduzindo-se numa 

relevante quebra nesta atividade do setor imobiliário
13

. 

3.2 - Evolução dos principais indicadores 

3.2.1 – Valor Acrescentado Bruto 

Dos vários setores que foram severamente atingidos pela crise de 2009, podemos afirmar 

que o setor da construção foi um dos mais fortemente penalizados, resultando desta 

situação uma contínua regressão do seu peso relativo face à economia nacional ao longo da 

década de 2000. Quanto ao imobiliário este também seguiu a mesma tendência após o ano 

de 2008, embora não tão severa, conforme podemos observar na figura 5.  

Figura 5 – VAB – Peso relativo dos setores face ao total das atividades 

 

 Fonte: INE 

                                                           
13

 Conferir em INE (2010). Estatísticas da Construção e habitação 2009. 
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Considerando agora a taxa anual de variação real do VAB, para ambos os setores e para o 

total da economia, (vide figura 6) constata-se que a construção enfrenta um cenário de 

decréscimo generalizado do VAB, atingindo no ano de 2009 uma queda na ordem dos 

10,7%, refletindo a crise de forma mais acentuada comparativamente ao setor imobiliário e 

ao total das atividades económicas do país.  

Ainda de acordo com a figura 6, observa-se que o VAB respeitante ao imobiliário 

apresentava em 2009 uma evolução favorável face ao ano anterior, indicando uma ligeira 

recuperação. A taxa de crescimento real anual do VAB neste setor é mesmo superior à 

verificada para o total das atividades económicas, dando indícios de uma ligeira retoma. 

No caso da construção evidencia-se um comportamento contrário, com sinais bastante 

negativos desde o ano de 2007, traduzindo-se numa diminuição generalizado do 

crescimento real deste setor. De salientar que o decréscimo verificado em 2009 no setor da 

construção – como ficou referido, na ordem dos 10,7%, - revela ser largamente mais 

penalizador que o decréscimo do total da economia, na ordem dos 2,24% em 2009, (vide 

figura 6). 
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Figura 6 – Variação da taxa anual do VAB 

 

Fonte: INE 
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construção tem vindo a diminuir face ao total das atividades económicas, enquanto o peso 

relativo do setor imobiliário apresentou uma ligeira melhoria apesar da crise, levando a 

constatar que a grave crise na construção tem sido contraposta por uma ligeira retoma do 

setor imobiliário. 

Figura 7 – VBP - Peso relativo dos setores face ao total das atividades  

 

 Fonte: INE 

 

No que concerne ao crescimento real com referência ao VBP, dos setores da construção, 

imobiliário e do total da atividade económica do país, situou-se em valores inferiores a zero 
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Figura 8 – Variação da taxa anual do VBP 

 

Fonte: INE 

3.2.3 – Emprego 
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Figura 9 – Postos de trabalho – Peso relativo do setor da construção 

 

Fonte: INE 

Quanto ao setor do imobiliário, podemos afirmar que para o caso concreto do emprego, 

estamos perante uma realidade bastante distinta da anterior. A evolução verificada neste 

setor é apresentada na figura 10. 

Figura 10 – Postos de trabalho – Peso relativo do setor imobiliário 

 

 Fonte: INE 
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importância empregadora até 2004, após essa data tem vindo a recuperar continuamente, 

ainda que em 2009 se observe uma ligeira diminuição face ao ano anterior. Nesse ano, 

apesar da recuperação verificada, o emprego no setor imobiliário situava-se ao nível da 

percentagem do ano de 2001.  

Já no que concerne ao emprego da construção, apresentava em 2009 o valor mais baixo de 

toda a década em estudo. 

A figura 11, permite-nos aferir a variação de postos de trabalho por setor de actividade, 

onde se constata no setor da construção e do imobiliário, uma tendência descendente e 

contínua, desde 2007, que se acentuou até ao final do periodo considerado, alcançando em 

2009 uma redução face ao ano anterior, de 7,76% e 2,59% respectivamente. No total das 

atividades esta diminuição alcançou os 2,55%. 

Figura 11 – Variação de postos de trabalho 

 

Fonte: INE 
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retoma dos níveis do emprego no setor imobiliário. Contudo, a tendência verificada neste 

último setor não se encontra refletida em 2009 onde se constata já uma ligeira diminuição 

do emprego.   

3.2.4 – Formação Bruta de Capital Fixo 

Devido à especificidade do setor imobiliário não foi possível efectuar a análise do mesmo 

quanto à FBCF. No entanto, dada a importância deste indicador podemos constatar a 

evolução verificada para o setor da construção e para a totalidade das atividades 

económicas. 

 Na figura 12, considerando os valores da FBCF em termos percentuais, conclui-se que a 

taxa de crescimento real do país tem vindo tendencialmente a agravar-se ao longo da última 

década, verificando-se em 2009 uma redução de 8,6%. Para o mesmo ano a construção teve 

uma menor diminuição, na ordem dos 6,7%. Em resumo, o ano de 2009 apresentou as 

piores taxas de crescimento dos últimos anos, quer a nível do país quer do setor, refletindo 

uma contração no investimento. 

Figura 12 – Variação da taxa anual da FBCF 
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Fonte: INE 

No que respeita ao setor da construção observa-se que a FBCF apresentou valores de 

crescimento negativos em vários anos desde 2001, verificando-se após o ano de 2007 uma 

diminuição acentuada e contínua. Este comportamento refletiu-se na diminuição da 

importância real e relativa da FBCF do setor da construção, face ao total da economia, 

conforme figura 13, o que comprova a grave crise deste setor. 

Figura 13 – FBCF – Peso relativo do setor da construção  

 

Fonte: INE 

 

3.2.5 – Salários 

No que se refere à variação real dos ordenados e salários, verifica-se que esta coincide com 

a linha da tendência de redução verificada quanto à variação dos postos de trabalho nos 

setores em análise, sendo o seu agravamento mais acentuado no ano de 2009.  
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caso do setor da construção quer no do setor imobiliário, a variação atingiu valores 

negativos na ordem dos 7,17% e 6,54% respectivamente.  

Figura 14 – Variação dos ordenados e salários 

 

Fonte: INE 
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De salientar que, para o cálculo da produtividade apresentada para os setores em análise, 

não foi utilizada a rentabilidade líquida do setor imobiliário, tal como mencionado no 

parágrafo anterior, obtendo assim valores bastante superiores, e em certa medida, pouco 

razoáveis. 

Contudo, contrapondo com o agravamento da produtividade da construção, nomeadamente 

após o ano de 2007, (vide figura 15), constata-se uma tendência de subida verificada no 

setor imobiliário, principalmente desde o ano de 2008, (vide figura 16).  

Figura 15 – Produtividade do setor da construção  

 

Fonte: INE 

Figura 16 – Produtividade do setor imobiliário 
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Fonte: INE 

A evolução da produtividade permite concluir que a crise tem penalizado de forma mais 

acentuada o setor da construção e contribuído, em certa medida, para uma retoma, embora 

que ligeira, do setor imobiliário. 

4 - Análise empresarial dos setores em Portugal 

4.1 - Estudo da estabilidade da estrutura económica e financeira no setor da construção 

em Portugal  

Analisando a estrutura económica do setor da construção entre os anos de 2007 e 2009, 

conforme figura 17, constata-se que esta reflete uma contenção ao nível dos gastos, 

consumado através do decréscimo contínuo observado para os custos referentes às 

mercadorias vendidas e matérias consumidas (CMVMC). Também os fornecimentos, 

apesar do seu agravamento em 2008, diminuiram ligeiramente em 2009. 

Já no que respeita aos gastos com pessoal, existiu um agravamento de 2007 para 2008, 

tendo este valor estabilizado para o ano da crise. 

Quanto aos juros suportados, podemos verificar que traduzem o agravamento das taxas 

praticadas, especialmente em 2008, refletindo o ano seguinte as consequência da elevada 

incerteza macroeconómica e das condições mais restritivas de acesso ao crédito. 

Da análise efectuada aos impostos sobre o rendimento, constata-se uma estabilidade após o 

ano de 2008, o que demonstra a inexistência de uma política de incentivos e benefícios 

fiscais por forma a impulsionar o crescimento do setor num curto espaço temporal. 
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Figura 17 – Evolução da estrutura económica do setor da construção  

 

 Fonte: Estatísticas da central de balanços do Banco de Portugal 

 

No que respeita à estrutura financeira do setor da construção, figura 18, observa-se um 

acréscimo continuado dos ativos estáveis. Já as necessidades cíclicas de exploração e os 

recursos cíclicos de exploração têm vindo a decrescer ao longo de tempo, reflexo das 

dificuldades sentidas na construção. 

Ao longo destes três anos, observa-se a inexistência de estabilidade financeira quanto à 

tesouraria ativa, manifestando esta um agravamento sistemático, o que, conjuntamente com 

o agravamento da tesouraria passiva, revela uma elevada dependência das empresas face 

aos seus credores.  

1,10 

4,30 

18,10 

46,80 

25,60 

1,10 

5,40 

18,10 

47,00 

29,80 

1,30 

4,70 

17,30 

45,60 

32,00 

Imposto s/ 

rendimento 

Juros 

suportados 

Gastos com 

pessoal 

Fornecimentos 

Custos 

Percentagem face às vendas e serviços 

R
u

b
ri

ca
s 

d
a

 D
R

 

2007 2008 2009 



Maria Salomé Santos, Avaliação do impacto da crise de 2009 nos setores da Construção e 

do Imobiliário 

 

26 
 

Através da análise aos recursos próprios, verifica-se a degradação dos mesmos, 

contrapondo com a necessidade crescente de recorrer aos recursos alheios, realçando, deste 

modo, as dificuldades e a instabilidade em que se encontra o setor da construção.  

Figura 18 – Evolução da estrutura financeira do setor da construção  

 

 Fonte: Estatísticas da central de balanços do Banco de Portugal  
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suportados coincidem para ambos os setores. No ano de 2009 e face ao ano anterior, os 

impostos sobre o rendimento refletem um forte agravamento no setor imobiliário, passando 

de 1,8% das vendas e serviços em 2008 para 2,9% em 2009.  

Figura 19 – Evolução da estrutura económica do setor imobiliário  

 

Fonte: Estatísticas da central de balanços do Banco de Portugal 

 

No que respeita à estrutura financeira do setor imobiliário, conforme figura 20, observa-se 

um decréscimo continuado dos ativos estáveis, o que se explica, em parte, pela venda de 

ativos. 
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Face ao ano de 2007, tem-se verificado um aumento gradual quanto às necessidades 

cíclicas de exploração, embora os recursos cíclicos de exploração tenham vindo a 

apresentar um comportamento inverso.  

Também no setor do imobiliário, tal como na construção, podemos observar a falta de 

estabilidade financeira, assistindo ao permanente agravamento da tesouraria ativa, 

conjugada com um agravamento da tesouraria passiva, o que denota a existência de graves 

dificuldades em cash-flow.  

Quanto aos recursos próprios, observa-se uma diminuição gradual, que tende a ser 

compensada através da crescente necessidade de recursos alheios de médio e longo prazo. 

Figura 20 – Evolução da estrutura financeira do setor imobiliário  

 

 Fonte: Estatísticas da central de balanços do Banco de Portugal 
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4.3 - Testes de médias emparelhadas Setor da Construção VS Imobiliário VS Total 

Atividades Económicas 

4.3.1 - Estrutura financeira e económica 

 

Utilizando a metodologia de Newbold, Carlson e Thorne (2010), através de uma série de 

testes de médias emparelhadas, pretendeu-se testar um conjunto de hipóteses, conforme 

descrito na tabela I. Estes testes foram efetuados entre os dois setores em análise, bem 

como entre cada um deles e o total das atividades económicas do país, compreendendo um 

espaço temporal desde o ano de 2003 a 2009 e para um conjunto de variáveis das 

estruturas, do balanço e da demonstração de resultados. 

Tabela I - Testes de hipóteses da estrutura financeira e económica 

 

 

H1 A estrutura financeira do setor da construção é idêntica à do setor imobiliário 

H2 A estrutura económica do setor da construção é idêntica à do setor imobiliário 

H3 

A estrutura financeira do setor da construção é idêntica à média da economia 

nacional 

H4 

A estrutura económica do setor da construção é idêntica à média da economia 

nacional 

H5 A estrutura financeira do setor imobiliário é idêntica à média da economia nacional 

H6 A estrutura económica do setor imobiliário é idêntica à média da economia nacional 

 

Na tabela seguinte são apresentados, de forma sintética, os resultados obtidos nos testes de 

médias emparelhadas e encontra-se assinalado com a palavra “sim” todos os casos em que 

se observou uma significativa diferença entre as médias. 
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Tabela II - Conclusões dos testes de médias emparelhadas da estrutura financeira e 

económica 

    Estrutura Financeira Const VS Imob Const VS Total Imob VS Total 

Ativos Estáveis Sim Sim Sim 

Necessidades Ciclicas de Exploração Sim Sim Sim 

Tesouraria Ativa Sim Sim Sim 

Recursos Próprios 

 

Sim Sim 

Recursos Alheios Estáveis Sim Sim Sim 

Recursos Ciclicos de Exploração Sim Sim Sim 

Tesouraria Passiva Sim Sim Sim 

Estrutura Económica 

   CMVMC 

  

Sim 

Fornecimentos e Serviços Externos 

  

Sim 

Custos com Pessoal 

  

Sim 

Juros Suportados Sim 

 

Sim 

Imposto sobre Rendimento Sim 

 

Sim 
 

 Fonte: Estatísticas da central de balanços do Banco de Portugal e cálculos próprios 

 

Considerando as principais variáveis do balanço dos dois setores em análise, concluímos 

quanto à estrutura financeira, que existem diferenças de médias relevantes entre os dois 

setores, constituindo a única exceção a rubrica dos recursos próprios. 

Também em todas as variáveis financeiras, quando confrontadas com a totalidade das 

atividades económicas, as diferenças das médias revelaram-se significativas. Isto significa 

que a estrutura financeira do setor da construção é muito diferente da estrutura do setor 

imobiliário. Do mesmo modo ambos os setores têm uma estrutura financeira diferente da 

média da economia nacional, tendo em atenção os agregados financeiros principais do 

balanço. 
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Quanto às conclusões sobre a estrutura económica, apenas surgiram diferenças entre ambos 

os setores para as variáveis dos juros suportados e do imposto sobre o rendimento. No 

entanto, se atendermos aos testes efetuados entre o setor imobiliário e o total das atividades, 

estes revelam diferenças significativas para todas as variáveis da demonstração de 

resultados consideradas. 

 

4.3.2 - Rácios de desempenho 

 

Por forma a permitir compreender melhor o desempenho dos setores em questão, foram 

efetuados testes de médias emparelhadas aplicados a vários rácios de desempenho, 

permitindo, assim, aferir, se existem diferenças de médias significativas, entre os dois 

setores ou entre cada um e o total das atividades. No seguimento da tabela anterior, estão 

também assinalados com “sim” os casos em que se verificou ser significativa a diferença 

das médias. 

Tabela III - Conclusões dos testes de médias emparelhadas dos rácios de desempenho 

Rácios de Desempenho Const VS Imob Const VS Total Imob VS Total 

ROA 

 

Sim 

 RCP Sim 

 

Sim 

R Vendas 

 

Sim 

 Grau Alavanca Financeira 

   Autonomia Financeira Sim Sim 

 Endividamento Total Sim Sim 

 Endividamento de Curto Prazo Sim Sim Sim 

 

Fonte: Estatísticas da central de balanços do Banco de Portugal e cálculos próprios 
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Da tabela anterior podemos concluir que, no que respeita à capacidade dos ativos das 

empresas gerarem resultados (ROA)
14

, apenas existe discrepância significativa para o 

desempenho verificado entre o setor da construção e o total das atividades. 

Por outro lado, ao analisarmos a rendibilidade do capital investido pelos accionistas nas 

empresas (RCP), podemos observar a existência de diferenças significativas no 

desempenho entre ambos os setores bem como no caso do setor imobiliário face ao total 

das atividades. 

O rácio da rendibilidade das vendas, reflete em que medida uma unidade vendida contribui 

para o lucro ou prejuízo obtido, revelando-nos a eficiência do negócio. Na tabela III, 

verificamos que existe significância na diferença de médias apenas para o caso do teste 

entre o desempenho do setor da construção face ao total das atividades. 

Quanto ao grau de alavanca financeira, não foram verificadas diferenças significativas em 

qualquer teste efetuado, o que significa que a variação proporcional no lucro líquido 

causada por uma mudança na estrutura de capital de uma empresa, para aumentar ou 

diminuir a quantidade de dívida, não representa diferenças nos casos analisados. Assim, 

podemos confirmar que a capacidade para multiplicar a rentabilidade através do 

endividamento não apresenta diferenças relevantes quanto aos testes elaborados.  

Se atendermos à autonomia financeira, existem diferenças significativas no que se refere ao 

desempenho entre ambos os setores e entre a construção e o total das atividades, 

                                                           
14

 Conforme definição em Neves (2002) 



Maria Salomé Santos, Avaliação do impacto da crise de 2009 nos setores da Construção e 

do Imobiliário 

 

33 
 

representando assim grandes divergências quanto à parcela dos ativos que é financiada 

pelos Capitais Próprios (CP), evitando a necessidade de recurso a capital alheio. 

No que concerne ao endividamento total, constatamos a existência de diferenças 

significativas na capacidade das empresas fazerem face aos seus compromissos, com 

recurso exclusivo aos seus CP, para os casos de testes entre os dois setores e entre a 

construção e o total das atividades. 

Dos resultados obtidos através dos testes ao endividamento de curto prazo, verifica-se que a 

relação resultante entre capital alheio de curto prazo e capital total, confirma a existência de 

diferenças de médias significativas para todas as situações analisadas. Isto significa que o 

grau de intensidade de recurso a capitais alheios de curto prazo para financiamento das 

empresas dos setores diverge para todas as hipóteses em estudo. 

5 - Conclusões 

 

De uma forma simplista podemos afirmar que, tal como na maioria dos países europeus, o 

ano de 2009 ficará registado na história como um marco de uma forte crise económico 

financeira em Portugal, em parte reflexo de anos de contracção no setor da construção e que 

acabaram por conduzir à diminuição do investimento nacional e dos níveis de emprego. 

A construção é uma atividade que obriga a investimentos de grandes volumes de capital e 

sem garantias de retorno a curto prazo. Para o normal funcionamento desta actividade é 

pressuposto existir crédito, confiança e expetativas de valorização dos ativos no futuro, 
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sendo estes alguns dos fatores de incerteza introduzidos num cenário de crise como a que se 

vive atualmente. 

As respostas à crise de 2009 do setor da construção e do setor imobiliário, foram idênticas e 

traduziram-se numa diminuição dos CMVMC, dos fornecimentos e dos gastos com o 

pessoal, refletindo ainda um aumento na necessidade de recursos alheios, contrapondo com 

a redução dos seus capitais próprios. De salientar, contudo, que o comportamento do setor 

imobiliário face ao resto da atividade económica apresentou indícios pontuais e 

segmentados de uma ligeira retoma. 

Deveremos aproveitar todo o tipo de apoios às empresas e eventuais benefícios fiscais que 

possam vir a existir num futuro próximo, de forma a que estes funcionem como um 

incentivo ao crescimento e sirvam de estímulo para aumentar o número de empregos 

existentes.  

Apenas poderemos pensar numa retoma ao nível do consumo interno quando se verificarem 

melhorias significativas no que respeita à evolução do mercado de trabalho e do poder de 

compra que este permitirá obter individualmente. 

Para concluir, só será possível obter uma maior celeridade para a saída da grave crise em 

que nos encontramos se as empresas do setor da construção conseguirem planear estratégias 

válidas e consistentes e, principalmente, se se posicionarem fortemente no caminho da 

internacionalização, por forma a uma maior dinamização da economia e do investimento.   
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5.1 - Limitações do trabalho final de mestrado 

Ao longo deste trabalho surgiram algumas limitações na obtenção de elementos para o setor 

imobiliário condicionando a sua comparação com o setor da construção. 

Deste modo, não foi possível obter informações detalhadas, como pretendido inicialmente, 

referentes ao valor de locações imovéis praticadas nos últimos anos para aferir do impacto 

sentido no setor imobiliário, anualmente, como consequência da crise do setor da 

construção, confirmando, ou não, se a crise de um setor se transformou num factor 

impulsionador para o outro setor. 

Em virtude deste trabalho se basear na análise de dois setores e não em empresas concretas, 

não foi possível efectuar testes econométricos. 

5.2 - Questões de investigação para o futuro 

 

- Estudo do impacto, direto e indireto, resultante do desemprego gerado como consequência 

da crise de 2009 no setor da construção, no que respeita ao acréscimo da despesa pública 

(devido ao aumento do pagamento de subsídios de desemprego); 

- Estudo sobre as consequências financeiras para o Estado derivadas do incumprimento de 

obrigações legais por parte das empresas de construção, em virtude de incapacidade destas 

obterem novos financiamentos bancários; 

- Estudo sobre os desvios observados entre os investimentos previstos para os próximos 

anos (até 2017) e os investimentos efectivamente concretizados. 
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Anexo de figuras e tabelas 

Anexo A1 - Figuras 

A1f1 – Evolução do PIB 

 

Fonte: INE  

A1f2 – Evolução das Exportaçoes 

 

Fonte: INE  

A1f3 – Evolução do Emprego 

 

Fonte: INE  
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Anexo A2 - Tabelas 

A2t1 - Variação da construção de habitações novas a nível internacional 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Europa Ocidental 5,30 4,50 6,10 -2,00 -3,50 -2,20 -0,50 

Europa Oriental 11,30 1,90 5,40 12,30 7,00 7,40 7,00 

Países Euroconstruct 5,50 4,40 6,10 -1,60 -3,20 -1,90 -1,90 

Fonte: Euroconstruct – Valores em % 

A2t2 - Evolução do crédito hipotecário concedido a particulares em Portugal 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1.255 1.304 1.571 1.497 1.599 1.968 1.889 2.067 1.487 1.098 

Fonte: INE – valores em €/habitante 

A2t3 - Edifícios concluídos em Portugal 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

60.047 62.083 64.387 57.296 46.942 48.331 44.000 42.399 38.849 34.254 31.887 

Fonte: INE 

A2t4 - Licenças de construção total em Portugal 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

14.673 14.592 14.323 14.411 12.563 12.254 11.358 10.751 8.214 7.034 6.386 

Fonte: INE 

A2t5 - VAB - Peso relativo dos setores face ao total das atividades 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Setor Construção 8,19 8,35 8,20 7,69 7,69 7,47 7,25 7,32 7,29 6,70 

Setor Imobiliário 7,81 7,48 7,62 8,01 7,77 8,00 7,79 8,09 8,25 8,15 

Fonte: INE – Valores em % 
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A2t6 - Variação da taxa anual do VAB 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TCA Construção 2,45 -3,80 -8,62 -0,49 -2,87 -2,6 1,97 -4,92 -10,70 

TCA Imobiliário 2,67 -1,04 -0,25 -1,41 1,61 -1,08 1,05 0,73 0,78 

TCA Total 2,36 0,86 -0,62 1,74 0,6 1,72 2,72 0,42 -2,24 

Fonte: INE – Valores em % 

A2t7 - VBP - Peso relativo dos setores face ao total das atividades 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Setor Construção 11,99 12,11 12,16 11,49 11,57 11,41 10,80 10,23 10,00 9,65 

Setor Imobiliário 4,51 4,53 4,66 4,85 4,80 4,85 4,76 4,68 4,67 5,06 

Fonte: INE – Valores em % 

A2t8 - Variação da taxa anual do VBP 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TCA Construção 2,93 -1,02 -6,68 1,15 -0,34 -5,54 -2,25 -3,52 -8,51 

TCA Imobiliário 4,03 0,99 -0,13 -0,06 2,33 -0,37 1,21 0,40 -0,05 

TCA Total 3,00 0,59 -0,56 2,07 1,06 1,00 3,66 0,36 -3,90 

Fonte: INE – Valores em % 

A2t9 - Postos de trabalho – Peso relativo do setor da construção e do imobiliário face 

ao total das atividades 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Setor Construção 11,00 10,71 10,97 10,58 10,47 10,03 9,79 9,83 9,53 9,02 

Setor Imobiliário 0,76 0,71 0,68 0,68 0,65 0,68 0,68 0,73 0,74 0,74 

Fonte: INE – Valores em % 
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A2t10 - Variação de postos de trabalho  

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Setor Construção -2,41 3,06 -4,03 -1,24 -4,22 -2,35 1,63 -2,85 -7,76 

Setor Imobiliário -6,35 -3,77 0,52 -4,42 3,80 0,26 9,14 1,67 -2,59 

Total Atividades 1,07 0,65 -0,49 -0,16 -0,09 0,04 1,25 0,24 -2,55 

Fonte: INE – Valores em % 

A2t11 - Variação da taxa anual da FBCF 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Setor Construção 2,23 -2,19 -8,77 -2,27 -1,85 -4,70 -0,40 -4,55 -6,72 

Total Atividades 0,63 -3,16 -7,09 -0,01 -0,05 -1,32 2,62 -0,31 -8,61 

Fonte: INE – Valores em % 

A2t12 - FBCF – Peso relativo do setor da construção  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

61,59 62,21 61,08 59,70 58,87 56,85 55,17 52,83 53,92 

Fonte: INE – Valores em % 

A2t13 - Variação dos ordenados e salários 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Setor Construção 1,01 9,33 -0,06 2,96 2,86 4,08 7,39 0,38 -7,17 

Setor Imobiliário -7,95 3,12 3,49 -6,44 7,26 6,84 13,87 1,51 -6,54 

Total Atividades 5,99 4,79 2,35 3,16 3,48 2,90 4,17 2,86 0,20 

Fonte: INE – Valores em % 

A2t14 – Produtividade dos setores  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Valor da 

Construção 15,18 14,15 13,47 13,57 13,76 13,71 13,92 13,54 13,23 

Valor do 

Imobiliário 246,34 247,76 244,27 252,90 250,97 248,10 230,19 227,96 235,51 

Fonte: INE – Valores em unidade € 10³ 
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A2t15 - Evolução da estrutura económica dos setores da construção e do imobiliário  

 
  

Setor da 

construção 

  

Setor do 

imobiliário 

 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

VN 693.915,85 680.304,52 654.983,82 314.276,52 261.954,34 232.709,92 

Custos 221.782,78 202.633,91 167.749,99 129.169,85 98.934,15 74.285,11 

Fornecimentos 316.625,52 319.546,34 306.644,34 130.722,91 116.381,56 93.694,12 

Gastos Pessoal 119.973,17 122.970,42 118.661,80 23.536,48 22.147,83 19.378,69 

Juros 32.482,12 36.498,33 27.867,38 42.107,47 49.111,21 36.849,01 

Imp s/ rend 8.719,16 7.249,32 6.960,08 7.588,42 4.751,98 6.712,75 

Fonte: Banco de Portugal – Unidade € 

A2t16 - Evolução da estrutura financeira dos setores da construção e do imobiliário  

 
  

Setor da 

construção 
 

  

Setor do 

imobiliário 
 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Total Ativo 1.620.382,16 1.694.322,03 1.735.229,24 2.299.497,35 2.329.829,33 2.234.621,56 

Ativos 

Estáveis 542.259,43 597.041,10 666.992,98 1.300.687,55 1.293.045,98 1.237.828,62 

N. Ciclícas 

Exploração 864.759,20 878.478,41 849.753,72 754.801,35 805.028,23 796.653,90 

Tesouraria 

Ativa 213.363,53 218.802,52 218.482,54 244.008,46 231.755,11 200.139,04 

Recursos 

Próprios 490.358,26 509.686,59 521.129,56 787.964,94 786.725,82 716.875,18 

Recursos 

Alheios 

Estáveis 454.747,19 474.366,66 497.282,58 870.916,64 913.031,91 894.969,77 

Recursos 

Ciclícos 

Exploração 276.744,76 286.538,93 275.057,55 148.032,91 135.049,68 120.108,08 

Tesouraria 

Passiva 398.531,96 423.729,85 441.759,55 492.582,86 495.021,92 502.668,54 

Fonte: Banco de Portugal – Unidade € 
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A2t17 – Rácios de desempenho  

   Setor da 

construção 

  Setor do 

imobiliário 

   Total 

atividades 

 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ROA 2,70 2,20 1,60 2,00 1,40 1,30 2,50 2,00 1,70 

RCP 4,90 -0,60 0,50 2,70 -2,40 1,80 9,50 3,40 4,10 

RVendas 2,20 -0,30 0,20 4,80 -5,00 4,00 5,30 1,80 2,30 

G.A.Fin. 183,70 717,40 331,80 198,10 -395,80 187,80 78,90 146,50 113,20 

Aut.Fin. 19,00 18,30 18,10 24,70 23,60 23,50 27,00 25,10 24,50 

End.Total 427,40 445,80 452,90 304,60 323,40 326,20 270,90 297,90 308,50 

End.C.P. 129,70 136,50 140,80 86,70 90,00 95,90 68,50 77,80 74,60 

 

Fonte: Banco de Portugal – Cálculos próprios valores em % 
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Anexo A3 – Testes de Médias Emparelhadas 

Referentes à estrutura financeira e económica 

A3e1 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Ativos estáveis 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid.    

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,3908 0,6211 

 

0,3908 0,6749 

 

0,6211 0,6749 

Variance 0,0017 0,0048 

 

0,0017 0,0017 

 

0,0048 0,0017 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,8800 

  

0,9739 

  

0,9591 

 
Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 2,72707E-05 

  
8,74602E-09 

  
0,00911101 

 t Critical two-tail  2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835 

 Fonte: Banco de Portugal 

A3e2 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Necessidades Ciclícas de Exploração 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,4830 0,2874 

 

0,4830 0,2165 

 

0,2874 0,2165 

Variance 0,0014 0,0039 

 

0,0014 0,0008 

 

0,0039 0,0008 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,8592 

  

0,9843 

  

0,9334 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 4,20012E-05 

  
2,20435E-08 

  
0,005688166 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

A3e3 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Tesouraria ativa 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,1262 0,091 

 

0,1262 0,1087 

 

0,0915 0,1087 

Variance 0,0001 0,0002 

 

0,0001 0,0002 

 

0,0002 0,0002 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,6728 

  

0,5943 

  

0,6824 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,000795853 

  
0,012858728 

  
0,016265013 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   
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Fonte: Banco de Portugal 

 

A3e4 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Recursos próprios 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,3249 0,3476 

 

0,3249 0,5146 

 

0,3476 0,5146 

Variance 0,0007 0,0007 

 

0,0007 0,0009 

 

0,0007 0,0009 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,5429 

  

0,9499 

  

0,5831 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,075656661 

  
6,05495E-08 

  
1,66732E-05 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

A3e5 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Recursos alheios estáveis 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,2540 0,3828 

 

0,2540 0,1961 

 

0,3828 0,1961 

Variance 0,0012 0,0002 

 

0,0012 0,0004 

 

0,0002 0,0004 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,4894 

  

0,8197 

  

0,7577 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,0001387 

  
0,001271144 

  
2,75575E-07 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

A3e6 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Recursos ciclícos de exploração 

 
 

Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,1837 0,0604 

 

0,1837 0,1056 

 

0,0604 0,1056 

Variance 0,0004 0,0001 

 

0,0004 0,0001 

 

0,0001 0,0001 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,2391 

  

-0,6101 

  

-0,0564 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 2,45028E-05 

  
0,000678611 

  
0,000238434 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 



Maria Salomé Santos, Avaliação do impacto da crise de 2009 nos setores da Construção e 

do Imobiliário 

 

47 
 

A3e7 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Tesouraria passiva 
 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,2374 0,2092 

 

0,2374 0,1838 

 

0,2092 0,1838 

Variance 0,0003 0,0002 

 

0,0003 0,0000 

 

0,0002 0,0000 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,7170 

  

0,3939 

  

0,3846 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,00254186 

  
0,000457217 

  
0,005645375 

 t Critical two-tail 2,57058183   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

Referentes aos rácios de desempenho 

A3r1 - t-Test: Paired Two Sample for Means - ROA 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,0254 0,0217 

 

0,0254 0,0228 

 

0,0217 0,0228 

Variance 0,0000 0,0000 

 

0,0000 0,0000 

 

0,0000 0,0000 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson Correlation 0,8558 

  

0,9702 

  

0,8686 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 
P(T<=t) two-tail 0,051740425 

  
0,03588374 

  
0,536679698 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 
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A3r2 - t-Test: Paired Two Sample for Means – RCP 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,0752 0,0282 

 

0,0752 0,0633 

 

0,0282 0,0633 

Variance 0,0046 0,0009 

 

0,0046 0,0006 

 

0,0009 0,0006 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,8844 

  

0,5550 

  

0,6004 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,047992422 

  
0,636800631 

  
0,016320639 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

         A3r3 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Rendibilidade vendas 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,0102 0,0411 

 

0,0102 0,0331 

 

0,0411 0,0331 

Variance 0,0001 0,0023 

 

0,0001 0,0002 

 

0,0023 0,0002 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,7524 

  

0,9763 

  

0,6203 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,123955536 

  
3,20546E-05 

  
0,649368036 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

A3r4 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Grau de alavanca financeira 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 2,4272 0,8170 

 

2,4272 1,0657 

 

0,8170 1,0657 

Variance 6,4342 5,4902 

 

6,4342 0,0507 

 

5,4902 0,0507 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation -0,8985 

  

0,8531 

  

-0,8796 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,444565214 

  
0,214639878 

  
0,8202544 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 
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A3r5 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Autonomia financeira 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 0,1950 0,2379 

 

0,1950 0,2488 

 

0,2379 0,2488 

Variance 0,0001 0,0005 

 

0,0001 0,0001 

 

0,0005 0,0001 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,1845 

  

-0,3675 

  

0,4698 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,005890549 

  
0,001057995 

  
0,227176037 

 t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

A3r6 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Endividamento total 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 4,1455 3,2347 

 

4,1455 3,0268 

 

3,2347 3,0268 

Variance 0,1018 0,1699 

 

0,1018 0,0315 

 

0,1699 0,0315 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,1009 

  

-0,3654 

  

0,5110 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,006363826 

  
0,00123731 

  
0,211847358 

 
t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 

A3r7 - t-Test: Paired Two Sample for Means - Endividamento curto prazo 

 

 
Construção Imobiliário 

 
Construção Total Ativid. 

 
Imobiliário Total Ativid. 

  Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 1,2260 0,8874 

 

1,2260 0,7396 

 

0,8874 0,7396 

Variance 0,0260 0,0135 

 

0,0260 0,0011 

 

0,0135 0,0011 

Observations 6 6 

 

6 6 

 

6 6 

Pearson 

Correlation 0,5676 

  

0,0937 

  

0,3710 

 Hypothesized 

Mean Difference 0 

  

0 

  

0 

 Df 5 

  

5 

  

5 

 P(T<=t) two-tail 0,001659833 

  
0,000719551 

  
0,020607264 

 
t Critical two-tail 2,570581835   

 

2,570581835   

 

2,570581835   

Fonte: Banco de Portugal 


