
Resumo 

 

A indústria da construção em Portugal, à semelhança do que acontece em outros 

países, assume grande importância no conjunto da economia nacional. A tão falada 

crise e a grande competitividade do sector exige a procura de soluções inovadoras, 

habitações que marquem pela diferença quer pela qualidade quer pelo preço. 

É usual referir-se que a construção é uma actividade muito rentável, no entanto estas 

afirmações não são acompanhadas de valores que suportem estas teorias. 

Este projecto procura verificar estas afirmações embora que de uma forma um pouco 

vaga já que o mercado é extremamente alargado e muito complexo. No fundo procurou-

se encontrar todos os factores que constituem custos associados a construção mas 

embora alguns sejam até explícitos, outros há que se baseiam em suposições. 

O trabalho inicia-se com a definição do processo construtivo, procurando todos os 

custos a ele associados, não apenas os custos de construção propriamente ditos mas 

também todos os custos associados à compra do terreno, aos projectos a executar bem 

como ao licenciamento a requerer, entre outros. 

Com os custos todos definidos segue-se o estudo dos valores de venda aplicados 

actualmente quer no que se refere a habitação, quer a comércio. 

O objectivo final passa por analisar as margens de lucro existentes e poder concluir se 

realmente este é um negócio que permanece altamente rentável como é dito ou se 

essa afirmação não tem fundamento. 
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Abstract 

 

In Portugal, building construction, as same as happens in other countries, assumes 

great importance in national economy scenery. The so speaked financial crisis and the 

big sector competitiveness, demands a constant search for innovative solutions, 

buildings that makes difference because of their price and their quality. 



It’s usual to refer construction as a profitable activity, however these statements aren’t 

supported by true or factual theories. 

This project tries to confirm that statements although in a not very deep way, because 

the extension and complexity of the market. If some costs are very explicit, as the 

construction cost, there are others only supported by assumptions that need to be 

explained. 

The project starts with the definition of the constructive process, searching all the costs 

related to it, not only the construction costs but also the cost of building sites, projects 

and licensing between others. 

With all this costs defined, we proceed studying the sell prices employed nowadays, 

either for residences or commercial lots. 

The final objective is analyze the profit margin and conclude if this is really a business 

that remains highly profitable (as it’s said) or that’s only speculation. 
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