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CONSTRUÇÃO

SUMÁRIO EXECUTIVO
O Equador nos últimos anos viveu um crescimento sustentável da sua economia, cuja riqueza é
proveniente, essencialmente, dos seus recursos naturais como é o caso dos produtos agrícolas
(bananas, café e cacau) e do petróleo.
Este período de prosperidade refletiu-se no boom de diversas atividades económicas, entre as
quais se destaca a Construção, sendo o crescimento deste setor atribuído principalmente ao
forte investimento do governo em obras de infraestruturas.
Trata-se, no entanto, de uma economia sujeita à volatilidade do dólar e do preço do petróleo,
assim como é também extremamente suscetível aos fenómenos naturais como o El Niño 1.
Estes fatores de instabilidade fazem com que a economia equatoriana oscile entre períodos de
prosperidade e anos de recessão. Exemplo deste facto foi o crescimento sentido entre 2000 e
2014, seguido da desaceleração económica verificada a partir do quarto trimestre de 2014,
devida à forte quebra dos preços do petróleo.
Em 2016 continuou-se a assistir ao abrandamento da economia, o que se refletiu em quase todos
os setores de atividade, em concreto o da Construção.
Se bem que a catástrofe natural sentida em abril de 2016 constituiu um elemento de
desaceleração da economia, por outro, também constituiu uma oportunidade inerente à
reconstrução das edificações e das zonas destruídas. Esta situação veio de facto trazer um novo
rumo ao setor da Construção, mais propriamente ao subsector residencial.
O Equador revela-se, assim, como um país com várias possibilidades de negócio para as
empresas portuguesas, nomeadamente para as empresas pertencentes à Cadeia de Valor do
setor da Construção.

O presente Estudo visa apresentar uma breve caracterização do Pais e do sector da Construção
do Equador, centrando-se nas atividades de construção de edifícios e de construção de
infraestruturas, procurando apresentar os principais indicadores, as forças e debilidades, e as
oportunidades e ameaças caracterizadores do sector, terminando com a apresentação das
principais conclusões e recomendações.

1

https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o: Os fenômenos El Niño são alterações significativas de curta duração (15
a 18 meses) na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com profundos efeitos
no clima.[1] Estes eventos modificam um sistema de flutuação das temperaturas daquele oceano chamado Oscilação Sul
e, por essa razão, são referidos muitas vezes como OSEN (Oscilação Sul-El Niño). Seu papel no aquecimento global é
uma área de intensa pesquisa, ainda sem um consenso.
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1. INFORMAÇÃO GERAL
1.1

Highlights

Nome: República do Equador
Capital: Quito
Outras Cidades Importantes: Guayaquil,

Figura 1 - Bandeira do Equador

Cuenca, Santo Domingo, Machala e Manta
Tipo de governo: República
População: 16,593 Milhões2
Coeficiente de GINI: 0,466 3. O Coeficiente de Gini consiste em um número entre 0 e 1, onde

0 corresponde à completa igualdade e 1 corresponde à completa desigualdade.
Área total: 283.560 km² 4 (a costa estende-se por 2,237 km). Inclui as Ilhas Galápagos.
Divisa: $ - USD - Dólar Americano, oficialmente adotado desde março de 2000, quando se
eliminou a moeda sucre.
Relevo: Planícies costeiras. Montanhoso na região dos Andes (Cordilheira). Terrenos planos na
região amazónica (oriente).
Ponto mais alto: Chimborazo 6.267 m.
Clima: Tropical, ao longo da costa e da região amazónica. Torna-se mais rigoroso na região dos
Andes.
Religião: católicos romanos, 95%.
Línguas: A língua oficial é o Castelhano, mas também

são falados vários idiomas tais como o Quichua e o
Shuar, que têm o estatuto de semi-oficiais, facultado pela
Constituição de 2008
Grupos

étnicos:

mestiços,

65%;

ameríndios,

25%;

espanhóis e outros, 7%.
O Equador é um país da América do Sul, limitado a norte
pela Colômbia, a leste e sul pelo Peru e a oeste pelo Oceano
Pacífico. Além do território continental, o Equador

possui

também as ilhas Galápagos, a cerca de 960 km do território
continental.
Figura 2 - Localização do Equador
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo - “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-Tabulados Marco
Oficial”
3
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-ingresos/ - Tabulados_pobreza (tabla 2.1 Desigualdad_nacional)
4
http://www.guiageo-americas.com/equador/dados.htm
2
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Risco de Crédito: 6, sendo que 1= risco menor e 7 = risco maior5
Risco do País: B, sendo A = risco menor e D= riscos maior4

1.2

Equador at a Glance

Com uma área de 283 mil km2 e com uma população estimada de 16,593 milhões de habitantes,
o Equador, em 2015, atingiu os 100,2 mil milhões de euros em 2015, prevendo-se uma descida
para os 98 milhões no final de 2016.
A) No que diz respeito à perceção do ambiente de negócios que o resto do Mundo tem em relação
ao Equador existem um conjunto de Rankings Mundiais que importam referir, nomeadamente 4:


Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index):76º 6 (score 4,07)



Transparência (Rank no Corruption Index 2016): 106º7 (score 32)



Doing Business (Banco Mundial): 117º (score 57,47)

O Banco Mundial elabora anualmente um Ranking das economias mundiais, tendo em
consideração diferentes variáveis, as quais são classificadas pelo grau de facilidade de se fazer
negócios, indo de 1 a 189. Uma posição próxima ao topo do ranking (Posição:1) significa que o
ambiente regulatório é mais propício para a criação e operação de uma empresa local. Os
rankings são determinados de acordo com a classificação em 10 tópicos, cada um com o mesmo
peso e sendo composto por vários indicadores, nomeadamente:

FIGURA 3 - RANKING DOING BUSINESS
Fonte: “Doing Business 2016”, World Bank Report

“Equador – Síntese Pais”, AICEP,2016 www.portugalglobal.pt
“The Global Competitiveness Index 2015–2016 Rankings”, World Economic Forum. A escala varia de 1 a 7. O índice
deste ano inclui 140 países.
7
https://www.transparency.org/cpi2015 - A pontuação indica o nível percebido de corrupção do setor público numa escala
de 0 (altamente corrupta) para 100 (muito limpo). O ranking de um país indica sua posição em relação aos outros países
no índice. O índice deste ano inclui 167 países.
5
6
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O Equador entre 2010 e 2016, apresentou uma tendência positiva relativamente à sua posição
no ranking “Doing Business” do Banco Mundial, tendo passado da posição 138ª (entre 183
Países) para a 117ª (entre 189 Países), respetivamente, o que significa que atualmente o
ambiente regulatório é mais propício para a criação e operação de uma empresa do que era há
6 anos atrás.

FIGURA 4 - RANKING DOING BUSINESS 2010-2016
Fonte: “Doing Business 2016”, World Bank Report

B) A capital política está em Quito, cidade de montanha e património mundial pela Unesco, com
cerca de 2 milhões de habitantes8. A capital económica está na costa, em Guayaquil, que conta
com 2,4 milhões de habitantes9 sendo a primeira cidade do país, em termos populacionais, e a
mais aberta ao exterior.
Tradicionalmente o Equador é um país agrícola com um considerável atraso, tendo iniciado a
sua modernização graças à descoberta de petróleo nos anos 60. Registaram-se desde então
consideráveis progressos, nomeadamente em matéria de habitação, saúde e educação.
O petróleo assume-se como o pilar da riqueza nacional, influenciando em enorme medida o
modelo social e a política económica do país. O Equador é o mais pequeno produtor de petróleo
da OPEP, tendo produzido em 2016 cerca de 543 mil barris por dia10.
Em janeiro de 2000 foi anunciada a dolarização da economia do Equador. A dolarização de uma
economia significa que o país adota o dólar como moeda oficial, substituído e eliminando a sua
moeda nacional. A dolarização é uma escolha de política monetária que protege o país de
especulações contra o câmbio. Esta opção trouxe estabilidade monetária para o país, porém
aumentou a sua vulnerabilidade externa.

8
http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapacantones-del-ecuador/mapa-pichincha/295-cantonquito.
9
www.ecuadorencifras.gob.ec/.../asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pd.
10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_produ%C3%A7%C3%A3o_de_petr%C3%B3leo#cite_note-1
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Com efeito, a dolarização, de facto, proporcionou estabilidade monetária para o Equador, o que
não era observado no país desde o final da década de 1970, porém elevou a vulnerabilidade
externa do mesmo, dado que eliminou a possibilidade de o governo utilizar políticas monetárias
e cambiais para responder a choques exógenos, obrigando-o a atuar com políticas comerciais,
aduaneiras e fiscais para atenuar os efeitos da crise financeira internacional de 2008.
Atualmente a economia acusa a volatilidade de ser dolarizada, sendo fortemente dependente do
ciclo do petróleo e, na vertente agrícola, extremamente suscetível a fenómenos naturais como o
terramoto que assolou o país em abril de 2016.
Estes fatores de instabilidade fazem com que a economia equatoriana oscile entre períodos
alargados de prosperidade e anos de recessão, à semelhança do que ocorreu no final do século
XX.
Em 2016, continuou-se a assistir a uma desaceleração do crescimento económico como
resultado, precisamente, do baixo preço do petróleo nos mercados internacionais.
1.2.1

Sistema Político

O Equador é uma república presidencialista. O presidente e o vice-presidente são
democraticamente eleitos por um mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos uma única vez
por igual período. Os governadores das províncias são nomeados pelo presidente.
A atual constituição equatoriana foi escrita pela Assembleia Constituinte eleita em 2007 e foi
aprovada por referendo em 2008. Desde 1936 o voto é obrigatório para todas as pessoas
alfabetizadas com idade entre os 18 e 65 anos de idade e facultativo para cidadãos com idade
entre os 16 e os 18 e com idades superiores aos 65 anos.
A Assembleia Constituinte é formada por 137 membros diretamente eleitos, que cumprem
mandatos de 4 anos.

CCILC- CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-COLÔMBIANA
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1.2.2

Organização Interna

O Equador está dividido em 4 regiões: Região Insular, Região Amazónica, Região Interandina
(compostas por 24 províncias, 221 cantões e 1228 paróquias) e pelos Galápagos.

Figura 5 - Mapa da Divisão Política do Equador

As três maiores cidades do Equador destacam-se por causa das diferentes atividades que são
desenvolvidas em cada uma dessas cidades:
• Guayaquil destaca-se pela atividade comercial, aqui está localizado o Puerto Marítimo Simón
Bolívar, sendo o porto mais importante de entrada e de saída de mercadorias, representando
mais de 70% do comércio exterior equatoriano.
• Quito é a cidade anfitriã do governo central, bem como das principais instituições do setor
público e de numerosas empresas tanto domésticas como estrangeiras.
• Cuenca, a terceira cidade mais populosa do país, atrai muitos turistas por sua riqueza cultural
e colonial, bem como por sua tranquilidade. Aqui é desenvolvida principalmente a indústria
artesanal e a cerâmica.
1.2.3

Recursos Naturais
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FIGURA 6 - PAISAGENS DO EQUADOR

O Equador, apesar de ser um dos países mais pequenos da América do Sul, apresenta uma
biodiversidade única, sendo apelidado de "América do Sul em miniatura". É considerado como
um dos 17 países com maior concentração de biodiversidade do mundo e o maior em termos de
biodiversidade por km2, contando com 26 áreas protegidas, tendo um vasto leque de atrações
naturais e culturais em poucos Km de distância entre si. Essas atrações são distribuídas pelas
quatro regiões claramente segmentadas (Costa, Serra, Amazónia e Galápagos).
O Equador é um país rico em recursos naturais, que explora os seus principais bens naturais,
sendo o maior produtor e exportador de bananas no mundo e o 7º maior produtor mundial de
cacau.
É também um dos principais exportadores de arroz, milho, atum, camarão, batata e flores.
O setor da mineração tem também uma grande presença no país, sendo possível encontrar em
território equatoriano importantes minas de chumbo, zinco, ouro e prata que, que depois de
extraídos, são exportados para países com elevada produção de componentes utilizados em
produtos altamente tecnológicos.
Este país conta ainda com elevado potencial hidroelétrico e com explorações de petróleo,
assegurando uma grande maioria de todo o consumo interno de energia.
1.2.4

Infraestruturas 11

FIGURA 7 - IMAGENS INFRAESTRUTURAS EQUATORIANAS

11

Texto adaptado do “Guia de Internacionalização para o Equador”, CCILC
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O Equador conta com uma moderna rede de infraestruturas, sendo considerada uma das
melhores redes da região da América do Sul.
- Infraestrutura Rodoviária: Rede rodoviária de 43.670 KM. O transporte rodoviário é o principal
meio de transporte do país. O transporte rodoviário é uma opção para quem se quer deslocar no
Equador, sendo considerado um dos países da América do Sul com melhor rede de estradas.
Os últimos anos têm-se caracterizado por um forte investimento na construção de novas
autoestradas, sendo expectável que a maioria esteja pronta em 2017.
- Infraestrutura Portuária: O sistema portuário do Equador é composto por sete portos estatais
e dez privados, especializados em carga geral e petróleo. Os principais portos são:
 Porto de Guayaquil – dispõe de tecnologia de ponta, onde movimentam mais de 20
contentores hora;
 Porto de Manta – com uma profundidade de 12 metros, onde se movimentam navios
de grande porte;
 Porto de Bolíval – estrategicamente localizado na província que tem maior produção
de banana do país, El Oro.
- Aeroportos: 104 aeroportos, sendo 3 internacionais (Quito, Guayaquil e Manta). Os aeroportos
de Quito e Guayaquil têm registado um grande aumento de tráfego aéreo, o que implicou a sua
modernização. O novo terminal aéreo de Guayaquil é apontado como um dos melhores da
América Latina. O novo aeroporto de Quito foi inaugurado em fevereiro de 2013
- Infraestrutura Ferroviária: O Equador tem 965 km de linha de caminho de ferro. Estas linhas
estiveram maioritariamente inoperativas durante largos anos como resultado de desastres
naturais e falta de investimento. Em 2008, apenas 10% da rede ferroviária estava operacional.
Contudo, nos últimos anos, o Governo equatoriano investiu na modernização da linha ferroviária
nacional.
1.2.5

Recursos Humanos

De acordo com os dados do INEC a população do Equador em setembro de 2016 ascendia a
16,593 milhões de habitantes.
Da população total equatoriana cerca de 70% corresponde a População em Idade de Trabalhar
(PIT), o que significa que dos 16,593 milhões de habitantes 11,693 milhões de habitantes têm
idade para trabalhar, sendo que apenas 69,22% correspondem a população economicamente
ativa (PEA). Contudo, nem todas a as pessoas economicamente ativas se encontram a trabalhar,
destas cerca de 95% estão efetivamente empregadas, o que revela uma boa taxa de
empregabilidade. A mão de obra é reconhecida por ser altamente produtiva e pela sua grande
capacidade de ser formada e ensinada para novas funções. São recursos humanos qualificados
e o seu salário é competitivo em relação aos seus principais concorrentes da região.
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FIGURA 8 - COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO
Fonte: “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo”, INEC

A População que se encontrava empregada em setembro de 2016, ascendia a 7,64 milhões de
habitantes, os quais apresentavam a seguinte caracterização:

Caraterización: Población con Empleo NACIONAL
Característica

Sexo

Idade

Homem

57,5%

Mulher

42,5%

Entre 15 e 24 anos

16,6%

Entre 25 e 34 anos

24,0%

Entre 35 e 44 anos

23,8%

Entre 45 e 64 anos

28,9%

65 anos e mais
Nenhuma
Nivel de Instrução

6,7%
3,3%

Educação Básica

45,4%

Educação Média / Bacharelato

29,8%

Superior

20,9%

Agricultura, Pecuária, Caça, Sivicultura e Pesca
Petróleo e minas
Manufactura (incluinda refinação de petróleo)
Fornacimento de electricidade e água
Construção

26,83%
0,43%
10,82%
0,61%
6,76%

Comércio

Setor de Atividade

set/16

18,65%

Alojamento e serviços de comida

6,37%

Transporte

5,73%

Correo e Comunicações

1,03%

Atividades de serviços financeiros

0,53%

Atividades professionais, técnicas e administrativas

4,83%

Educação e Serviços sociais e de Saúde

7,22%

Administração pública, defesa

3,74%

Serviço doméstico

2,57%

Otros Serviços

3,88%

FIGURA 9 - CARATERIZAÇÃO POPULAÇÃO EMPREGADA
Fonte: “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo”, INEC

Da leitura do quadro supra apresentado é de salientar as seguintes conclusões, relativamente
às principais características da população que se encontrava empregada:
CCILC- CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-COLÔMBIANA
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Distribuição praticamente igualitária em termos de género (Homem e Mulher).



As faixas etárias entre os 25-34 anos e entre os 35-44 anos, apresentam uma
distribuição bastante equiparada, já que cada uma engloba cerca de 25% da população
empregada, sendo a mais representativa a faixa dos 45-64 anos com cerca de 29%.



A maior parte da população empregada (45%), tem o ensino básico;



Os setores de atividade que empregam o maior número de trabalhadores são:
Agricultura, Pecuária, Caça, Silvicultura e Pesca (27%); Comércio (17%) e o Petróleo e
Minas (11%).

A população equatoriana é caracterizada essencialmente por ter baixas condições financeiras.
No entanto, fruto da melhoria das condições de vida (essencialmente as condições económicas)
nos últimos anos começou a surgir uma classe média situada principalmente nas zonas urbanas.
Apesar do aparecimento desta nova classe económica, o indicador de pobreza por nível de
rendimento, em setembro de 2016 12 ainda se situa nos 22,6%, assim como o Índice de Gini
chegava aos 0,466. Indicadores que revelam uma distribuição desigual do rendimento.
Por outro lado, se tivermos em consideração o Indicador de Capital Humano 13, verificamos que
de um conjunto de 130 economias, o Ecuador encontra-se na 53ª posição com uma pontuação
de 70,84. Este índice avalia os resultados de Aprendizagem e Emprego numa escala de 0 (pior)
a 100 (melhor) em cinco grupos etários distintos de forma a caracterizar o perfil demográfico de
um país:


0-14 anos - os membros mais jovens da população, a este nível a educação é o ponto
critico da sua avaliação/classificação;



15-24 anos – jovens, para este grupo os fatores como o ensino superior e nível de
competências são considerados fundamentais para a sua classificação;



25-54 anos - a maior parte da força de trabalho, para este nível etários a aprendizagem
contínua e a qualidade do emprego são os elementos fundamentais a serem alvo de
avaliação;



55-64 anos - os membros mais idosos da força trabalhadora, para esta faixa etária, os
critérios avaliados são a a realização e o envolvimento contínuo ; e



65 e ao longo dos anos - os membros mais velhos da população, para este grupo os
fatores alvo de avaliação são a saúde e a existência de oportunidade de trabalho.

12

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-ingresos/ - Tabulados_pobreza (tabla 1.1.1 e 2.1)

13

“Human Capital Index 2016”, World Economic Forum
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1.2.6

Produto Interno Bruto

O Produto Interno Bruto é um dos indicadores mais explícitos sobre o real crescimento da
economia.

Entre 2000 e 2016 registou-se um crescimento de 434% do PIB do Equador,

passando dos 18,327 mil milhões de dólares em 2000 para cerca de 97,802 mil milhões de
dólares em 2016.

FIGURA 10 - PIB A PREÇOS CORRENTES
Fonte: Estatísticas do Banco Mundial: “GDP (current US$)”
(a)

– Valores previsionais

Entre 2010 e 2014, o PIB deste país cresceu 47%, passando dos 69,555 mil milhões de dólares
os 102,292 mil milhões de dólares, números bastante expressivos, num período em que o mundo
viveu uma crise económica global, com países a enfrentar dificuldades de crescimento
económico.
No entanto, em 2015, já se fez sentir a crise económica que se instalara no país em resultado
da queda dos preços do petróleo, tendo se registado um ligeiro decréscimo no valor do PIB, o
qual chegou aos 100,176 milhões de dólares, tendência que se fez sentir também em 2016.
O crescimento do PIB desde a década de 90 tem apresentado algumas oscilações, sendo visível
no quadro infra a existência de uma grande recuperação da economia desde 2009 até 2011, ano
a partir do qual se fez sentir o início da crise mundial. Contudo, até 2016, a taxa de crescimento
foi sempre positiva, mas o crescimento fez-se sentir de uma forma mais moderada. Já em 2016,
foi o primeiro ano em que se assistiu a um decréscimo deste indicador, como resultado
principalmente da queda do preço do barril do petróleo.

CCILC- CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-COLÔMBIANA
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FIGURA 11 - PIB TAXA DE CRESCIMENTO
Fonte: Estatísticas do Banco Mundial: “GDP growth (annual %)”
(a)

1.2.7

– Valores previsionais

Comércio Exterior do Equador

O Equador teve, nos últimos anos, um crescimento sustentável da sua economia, chegando a
converter-se numa das melhores economias da região.
De acordo com o ranking do World Bank de 201514, publicado em 2016, o Equador ocupava a
69ª posição do ranking dos exportadores e a 70ª posição da lista dos importadores.
A Balança Comercial do Equador, no período de janeiro a julho de 2016, registou um superavit
de 963,8 milhões de dólares, em resultado principalmente da diminuição das importações.
Segundo o relatório do BCE:” Evolución de la Balanza Comercial enero-juliu 2016”, a Balança
Comercial relacionada com o setor do Petróleo, apresentou um superavit de 1.611,5 milhões de
dólares, um valor inferior ao valor registado para o mesmo período de 2015 (1.948,5 milhões de
dólares), como consequência da quebra do valor médio unitário do barril exportado.
A maior parte do Comercio Internacional, é efetuado através de dois canais, o marítimo e o
aéreo. Com efeito, a maioria dos bens são transportados por mar, contudo uma fração
significativa do comércio externo é realizado via aérea.

14

“Equador – Síntese Pais”, AICEP, www.portugalglobal.pt
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FIGURA 12 - BALANÇA COMERCIAL
Fonte: “Evolución de la Balanza Comercial Enero - julio 2016”, BCE

*Nota:
FpmteA sigla FOB é usada para designar "freight on board" (em português, "carga a bordo") ou "free on board". O termo
é geralmente usado em conjunto com as restantes condições comerciais, para designar quem paga os custos de
transporte da mercadoria e em que ponto é transferida a responsabilidade da mercadoria (para efeitos de seguros,
perdas, etc.).O significado standard de FOB é estabelecido na convenção Incoterm, e significa que o vendedor do produto
suporta os custos e responsabilidade até os produtos estarem carregados a bordo do navio especificado pelo comprador.
O vendedor trata das formalidades para exportação dos produtos. Resumindo, um preço FOB inclui todas as despesas
até o produto estar carregado no navio, ficando por conta do comprador o seguro a partir daí, os custos de transporte,
descarregamento, desalfandegamento, etc. 15

Segundo dados da AICEP16, o TOP 5 dos produtos exportados pelo Equador em 2016 foram:
Combustíveis e óleos minerais, 32,7%; Fruta comestível, nozes, citrinos e melões (onde se
destacam as Banana, o Cacau e o Café), 17,1%; Peixes, crustáceos, moluscos, 16,9%; Carne,
peixe e marisco em preparado alimentar, 5,4%; e Plantas vivas e produtos de floricultura, 4,8%.
Do lado das importações destacam-se os Combustíveis e óleos minerais, 16,4%; Máquinas e
equipamentos mecânicos, 11,9%; Máquinas e equipamentos elétricos, 10,2%; Veículos auto. e
outros veículos terrestres, 7,1%; e Produtos farmacêuticos 5,6%.
Relativamente, aos TOP 517 de países com os quais o Equador tem relacionamento, destacamse os seguintes:

15

http://www.thinkfn.com/wikibolsa/FOB

16

“Equador – Síntese Pais”, AICEP, www.portugalglobal.pt
“Equador – Síntese Pais”, AICEP, www.portugalglobal.pt
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FIGURA 13 - PRINCIPAIS FORNECEDORES E CLIENTES
Fonte: Equador – Síntese Pais”, AICEP

Destacam-se então como parceiros económicos de relevância para o Equador: os EUA, a China,
a Colômbia, o Perú, o Chile e o Panamá.
1.2.8

Relações Bilaterais entre Portugal e o Equador

FIGURA 14 - BANDEIRAS PORTUGAL E EQUADOR

O relacionamento comercial entre Portugal e o Equador é ainda muito incipiente. Esta situação
reflete fatores de ordem geográfica e histórica, sendo, por conseguinte, um potencial mercado a
explorar pelas empresas portuguesas. Segundo os dados do INE, as exportações de Portugal
(apenas de bens) a setembro de 2016 ascenderam a 5,1 milhões de euros, uma diminuição face
ao mesmo período em 2013, onde o valor das exportações ascendeu a 16,5 milhões de euros,
sendo que em setembro de 2015 o valor das mesmas tinha ascendido a 14,3 milhões de euros.
Já o valor relativo às importações provenientes do Equados, entre janeiro de 2016 e setembro
de 2016, chegou aos 12,7 milhões de euros, valor em linha com o registado, no periodo homólogo
de 2013 (12,6 milhões de dólares).

FIGURA 15 - BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O EQUADOR (ANUAL)
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Fonte: “Quadro: Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8)” e
Quadro: Importações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8)”, INE

As Exportações portuguesas para o Equador caracterizam-se do seguinte modo:

FIGURA 16 - EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA O EQUADOR POR GRUPOS DE PRODUTOS
Fonte: “Quadro: Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8)”, INE

Tendo em consideração os dados referentes ao final do ano de 2015, é de salientar o peso das
exportações de 4 categorias de produtos, nomeadamente: as máquinas e aparelhos, seguida
dos produtos quimicos e dos metais comuns, e por fim as pastas celulósicas e o papel, tudo
materiais que podem ser utilizados como insumos no setor da construção. Face aos valores
registados em setembro de 2016, a composição dos bens exportados mantém a mesma
tipologia.

No que concerne às Importações de Portugal em relação ao Equador, as mesmas apresentam
a seguinte caracterização:

CCILC- CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-COLÔMBIANA
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FIGURA 17 - IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DO EQUADOR POR GRUPOS DE PRODUTOS
Fonte: “Quadro: Importações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8)”, INE

Por outro lado, tendo por base os dados referentes ao final do ano de 2015, é de salientar o peso
das importações de 3 categorias de produtos, designadamente: produtos alimentares e produtos
agrícolas, tendência registada em setembro de 2016.
Em 2016, a posição do Equador, enquanto Cliente de Portugal decaiu, ocupando a 100ª posição,
face à 76ª que ocupou em 2013, o que representa uma diminuição da importância do Equador
enquanto pais destino das exportações portuguesas. Existe assim um mercado que deverá ser
alvo da nossa atenção, no sentido de existir um maior potencial de crescimento, face aos atuais
mercados para onde Portugal atualmente exporta.

FIGURA 18 - POSIÇÃO E QUOTA DO EQUADOR NO COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGUÊS DE BENS
FONTE: PORTUGAL: ESTATÍSTICAS DE RELACIONAMENTO ECONÓMICO COM O EQUADOR, AICEP

Se se efetuar a leitura inversa, qual a posição que Portugal ocupa enquanto fornecedor do
Equador, verificamos, que Portugal desceu da 58ª posição para a 49ª.

FIGURA 19 - POSIÇÃO E QUOTA DE PORTUGAL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS DO EQUADOR
Fonte: Portugal: Estatísticas de Relacionamento Económico com o Equador, AICEP
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O número de empresas portuguesas que exportam para o Equador passou de 81 em 2012 para
112 em 2016, apesar de em termos de montante exportado no ano de 2016 se ter verificado uma
diminuição do volume exportado, e da importância de Portugal enquanto fornecedor do Equador.

FIGURA 20 - OPERADORES ECONÓMICOS PORTUGUESES
Fonte: Portugal: Estatísticas de Relacionamento Económico com o Equador, AICEP

1.2.9

Condições Legais de Acesso ao Mercado (importação de mercadorias)

De acordo com o documento “Equador – Condições Legais de Acesso ao Mercado”, produzido
pelo AICEP em julho de 2015, “…a importação da maioria das mercadorias é livre, no entanto,
alguns produtos estão sujeitos a restrições ou proibições. Os bens submetidos a restrições, como
por exemplo, as bebidas alcoólicas, os produtos alimentares, os medicamentos, os cosméticos,
etc., necessitam de cumprir requisitos de licenciamento, autorização e/ou registo sanitário, junto
das diversas entidades competentes (Ministerios). As várias restrições existentes, bem como os
produtos cuja importação é proibida, podem ser consultadas/os no tema Country Overview do
site MADB - Market Access Database.
Com vista ao desalfandegamento da mercadoria, os importadores devem estar registados junto
do SRI - Servicio de Rentas Internas e junto do Sistema Eletrónico Aduaneiro ECUAPASS para
as comunicações eletrónicas com as autoridades equatorianas. A Declaração Aduaneira Única
(DAU) pode ser apresentada por via eletrónica, através do referido Sistema Eletrónico Aduaneiro
ECUAPASS, ou em suporte papel, conjuntamente com a restante documentação (ex.: fatura
comercial; documentos de transporte; certificados de origem), no ponto de chegada da
mercadoria.
Uma vez submetida a DAU, o SENAE - Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador pode solicitar,
ponderado o risco da operação de importação, a realização de uma análise/inspeção no destino
da mercadoria.
O Sistema Equatoriano de Qualidade é composto, fundamentalmente, pelo INEN - Servicio
Ecuatoriano de Normalización e pelo OAE - Organismo de Acreditación Ecuatoriano; uma vasta
gama de produtos (ex.: têxteis; vestuário; calçado) está sujeita a normas técnicas obrigatórias
(as normas técnicas podem ser obtidas gratuitamente no site do INEN). Segundo a informação
disponível no site do INEN a demonstração da conformidade dos produtos provenientes da União
Europeia com as normas técnicas equatorianas pode ser efetuada mediante Declaración
Juramentada del Importador de complemento de Regramento Técnico Ecuatoriano.
No que toca à rotulagem dos produtos é o INEN que estabelece os requisitos, sendo que os bens
alimentares devem apresentar, nos rótulos, em Castelhano, o nome do produto, ingredientes,
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informação nutricional (quando aplicável), marca comercial, número do lote, identificação do
produtor, peso líquido, formas de conservação, data de validade, país de origem, número do
registo sanitário, entre outra informação adicional. Também os têxteis, o vestuário e o calçado
devem incluir rotulagem em Castelhano, disponibilizando ao consumidor informação sobre o
nome e a morada do produtor, importador/distribuidor, país de origem, referência a normas de
qualidade, marca comercial, medidas e material utilizado.
Relativamente à Pauta Aduaneira o Equador aplica a Nomenclatura Comum dos Países
Membros do Acordo da Comunidade Andina (NANDINA), que se baseia no Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação das Mercadorias (SH). Os direitos aduaneiros são
ad valorem (em regra) e incidem sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro
e Frete) das mercadorias.
Aos direitos acrescem, ainda, outras imposições fiscais, nomeadamente: IVA; o Fondo de
Desarrollo para la Infancia; o ICE – Impuesto a los Consumos Especiales, que se aplica, entre
outros produtos, às bebidas alcoólicas, tabaco e veículos automóveis; o Impuesto Redimible a
las Botellas Plásticas No Retornables; entre outras.
Os encargos aduaneiros cobrados na entrada dos produtos no Equador podem ser consultados
no site da MADB, no tema Tariffs, selecionando o mercado e o produto/código pautal.
Para mais informações sobre regime/condições/procedimentos de importação, os interessados
podem aceder à pagina da SENEA, ao Guia Comercial Ecuador 2014 (pág. 22 e ss) …” e à
pagina http://inversion.produccion.gob.ec/.
1.2.10 Acordos Comerciais
O Equador tem, ao longo dos anos, reforçado a sua posição estratégica a nível internacional
através do estabelecimento de acordos internacionais, destacando-se:
▪

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul: visa promover o progresso económico e social entre
os seus membros, através da constituição gradual de um Mercado Comum. São membros:
Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. Chile, Colômbia, Peru e Equador são associados e
a Bolívia está em processo de adesão.

▪

CAN – Comunidade Andina: visa promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos
países membros, sob condições equitativas, através da integração e cooperação económica
e social. São membros fundadores: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A Argentina, o Chile,
o Brasil, o Paraguai e o Uruguai são países associados.

▪

ALADI – Associação Latino-Americana de Integração: pretende o estabelecimento, de forma
progressiva, de um mercado latino-americano, através da aplicação de uma preferência
tarifária regional. Integra: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México,
Paraguai, Peru, Panamá, Uruguai e Venezuela.

▪

SELA – Sistema Económico Latino-Americano e do Caribe: formado por 28 países latinoamericanos, visa acelerar o desenvolvimento económico e social dos seus membros através
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da cooperação intrarregional e do estabelecimento de um sistema permanente de consulta
e coordenação em assuntos de natureza económica e social.
▪

ALCA – Área de Livre Comércio das Américas: visa eliminar as barreiras alfandegárias entre
os 34 países latino-americanos, formando uma área de livre comércio para as Américas.

▪

Acordo Livre Comercio com a União Europeia: O Equador e a União Europeia assinaram,
em novembro/2016, o Protocolo de Acessão do Equador ao Acordo de Livre Comércio com
a Colômbia e o Peru. Trata-se de um acordo que vigora desde 2013 (entre a EU a Colômbia
e o Peru), e que passou a incluir agora o Equador. O Equador é o terceiro país que integra
o tratado de livre comércio entre a União Europeia (UE), de um lado, e a Colômbia e o Peru,
do outro. Na prática, ao acordo existente entre estes dois países sul-americanos e a UE foi
acrescentado um novo protocolo que permite ao Equador fazer parte desse tratado. O acordo
elimina tarifas para todos os produtos manufaturados e pescas, aumenta o acesso a produtos
agrícolas, abre os mercados de contratação pública e sector de serviços.

1.2.11 Regime de Investimento Estrangeiro no Equador
De acordo com o documento “Equador – Condições Legais de Acesso ao Mercado”, produzido
pelo AICEP em julho de 2015: “…Nos últimos anos, o Governo do Equador tem vindo a reduzir
a maior parte dos obstáculos com que se deparavam os promotores estrangeiros que pretendiam
investir no país, substituindo uma política de proteção e controlo por uma tendencialmente
promocional. O quadro legal que regula o investimento externo é constituído, fundamentalmente,
pelo Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), aprovado em 2010 e
que visa regular o processo produtivo nas diversas etapas: produção; distribuição; comércio;
relacionamento externo; e investimento produtivo, de modo a criar condições que incentivem um
acréscimo da produtividade económica. O COPCI fornece as medidas de proteção tanto para
investidores nacionais como estrangeiros.
O investimento estrangeiro pode ser efetuado em qualquer setor, com exceção daqueles
considerados estratégicos do ponto de vista estatal, sujeitos a obtenção de autorização. A
transferência de capital para o exterior é livre (após cumprimento das obrigações tributárias),
sendo, porém, devida uma taxa pela operação.”
Os mecanismos para a implementação de incentivos ao investimento estão devidamente
detalhados no “Reglamento a la Estructura e Intitucionalidad de Desarrollo Productivo, de la
Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo”.
O Pro Ecuador – Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, produziu o “Guia del
Inversionista 2016”, com o objetivo de disponibilizar aos investidores estrangeiros um documento
que lhes permita perceber a que tipo de incentivos podem recorrer, designadamente:18 19

18
19

http://inversion.produccion.gob.ec/facilidades-e-incentivos/incentivos/#1450915077410-408f110a-200f
“Guía del Inversionista 2016” – Pro Ecuador
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Gerais:
✓

Redução de 3 pontos de imposto de renda (IR) para todos os tipos de empresas.

✓

Diferimento de pagamentos do IR até 5 anos para as empresas que decidam abrir o seu
capital social aos trabalhadores.

✓

Deduções adicionais no calculo do IR quando se trate de gastos inerentes à criação de
novo emprego, incremento salarial, aquisição de novos ativos que contribuam para o
aumento da produtividade, para a utilização de mais tecnologia e para uma produção
mais limpa.

✓

Redução de 10 pontos percentuais sobre a taxa do IR sobre o valor reinvestido em ativos
produtivos de inovação e tecnologia.

✓

Isenção do Impuesto de Salida de las Divisas (ISD) pelo pagamento de capital e juros
sobre empréstimos estrangeiros concedidos por instituições financeiras para o
financiamento de investimentos previstos no Código de Produção.

✓

Para o cálculo do IR, pode existir uma dedução adicional de 100% sobre os gastos
incorridos na aquisição de máquinas de produção mais limpas e na implementação de
sistemas de energia renováveis (solar, eólica, entre outras).



Setoriais:

As empresas que se constituírem, com o objetivo de realizar novos investimentos produtivos (nos
setores prioritários*), podem gozar de isenção do pagamento do IR por 5 anos, contados desde
o primeiro ano em que sejam geradas receitas atribuíveis diretamente ao novo investimento.
*Setores prioritários: alimentos frescos, congelados e industrializados, produtos petroquímicos,
metalomecânicos, agroflorestais e produtos transformados, turismo, produtos farmacêuticos,
energias renováveis, biotecnologia e software aplicado, serviços logísticos e setores de
substituição de importações**.
**Setores de visem a substituição das importações e o fomento das exportações: substâncias
químicas básicas; pesticidas e produtos de uso agrícola; sabões, detergentes, perfumes e
produtos de higiene pessoal; rádios, televisores e telefones celulares; vestuário e têxteis;
produtos químicos; sapatos de couro; produtos cerâmicos; eletrodomésticos; e fabricação de
cimento.


Inovação:
✓

Com o fim de promover a inovação, o COPCI prevê uma serie de incentivos, tais como
o da redução de 10 pontos percentuais do IR se a empresa realizar reinvestimentos em
inovação. Por outro lado, se estivermos perante medias empresas, estão estipuladas
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deduções adicionais, aplicáveis ao calculo do IR, sobre os custos incorridos na
realização da seguinte tipologia de investimentos:
- Capacitação técnica dirigida à investigação, desenvolvimento e inovação tecnológica:
até 1% sobre os gastos em salários.
- Investimentos na melhoria da produtividade da empresa: até 1% sobre o valor das
vendas.
- Despesas de promoção internacional (viagens, estadia para promoção comercial em
círculos empresariais e feiras internacionais): até 50% sobre os gostos de promoção e
publicidade.


ZEDES:

As zonas especiais de desenvolvimentos, denominadas ZEDES (Zona Especial de Desarrollo)
são espaços delimitados do território equatoriano, identificados como um destino aduaneiro para
que nelas sejam desenvolvidos novos investimentos de atividades de transferência e
desagregação de tecnologia e inovação, diversificação industrial e de serviços logísticos.
Atualmente, existem 3 zonas: Eloy Alfaro (província de Esmeraldas), uma ZEDE industrial e
logística; Yachay (Urcuquí, província de Imbabura), especializada em tecnologia industrial e
logística; e Posorja, (província de Guayas), para atividades industriais, agroindustriais e
logísticas.

FIGURA 21 - MAPA DE ZEDES NO EQUADOR
Fonte: Pro Ecuador

As empresas que se instalem nas ZEDES beneficiam de:
✓

Taxa do IR de 17% (redução de 5% face ao valor da taxa em vigor)

✓

Isenção do pagamento de direitos sobre as mercadorias estrangeiras que entrem nestas
zonas, para o cumprimento dos processos legais.
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✓

Taxa de 0% de IVA na importação de bens destinados exclusivamente à zona autorizada
ou incorporados em algum dos processos de transformação produtiva ali desenvolvidos.

✓

Crédito Tributário no IVA pago na compra de matérias-primas, fornecimentos e serviços
provenientes do território nacional que sejam incorporados no processo produtivo.

✓

Isenção do imposto sobre saída de divisas (ISD - Impuesto a la Salida de Divisas) na
importação de bens e serviços relacionados com a sua atividade autorizada.

✓

Isenção do ISD no pagamento das operações de financiamento externo.

Com efeito o governo com a criação do COPCI, introduziu uma série de incentivos fiscais para
incentivar investimento e produtividade no país, fomentando a equidade ambiental e territorial.
Adicionalmente, em 2015 criou a Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico-Privadas
e la Inversion Extranjera (APP), através da qual são oferecidos

incentivos ficais aos agentes

que promoverem investimentos em setores onde apenas o setor público costuma atuar, como
aeroportos, hospitais, habitação, indústrias e estradas.
Os setores que podem aplicar a APP são:

A tipologia de projetos prevista da Ley são:

- Serviços públicos

- Obra nova:

- Infraestrutura

*Construção, equipamentos, operação e
manutenção.

- Desenvolvimento Urbano
- Projetos imobiliários

- Trabalho público existente:

- Estradas

*Reabilitação ou melhoria, operação e

- Portos, Aeroportos

manutenção.

- Energias Hidrelétricas e Alternativas

*Equipamento

- Celulose
- Estaleiros navais

(quando

o

investimento

necessário para este fim é substancial).
- Operação e manutenção quando forem
necessárias melhorias substanciais.

- Fundição de metais
- Refinação de petróleo
- Refinação petroquímica

- Construção e comercialização:
*Projetos imobiliários de habitação de
interesse

social

e

em

obras

de

desenvolvimento urbano.
- Atividades de pesquisa e desenvolvimento
produtiva.
De entre os incentivos contemplados na Lei, temos:
1- Isenção do IR por 10 anos a partir do primeiro ano fiscal.
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2- Isenção da ISD aos pagamentos ao exterior por meio da importação de bens, aquisição de
serviços, pagamentos aos financiadores (capital + juros) para distribuição de dividendos e
pagamentos pela aquisição de ações, direitos ou interesses.
3 - Crédito tributário para o IVA para compras locais de bens e serviços.
4- Incentivos fiscais ao comércio exterior.
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2. O SECTOR DA CONSTRUÇÃO NO EQUADOR

FIGURA 22 - FOTOS CONSTRUÇÃO

2.1

Cadeia de Valor

O setor de Construção é um eixo transversal para o crescimento e desenvolvimento económico
de qualquer país. Este setor é responsável pela criação de muitos postos de trabalho e pela
dinamização de muitos setores a montante e a jusante.
A cadeia de valor do setor da Construção inicia-se com os serviços associados à obtenção das
matérias primas, nomeadamente a exploração e extração recursos destinados ao fabrico do
cimento, fabricação de tubos, perfis, resinas, sanitários, tijolos, carpintaria e vidro. Em seguida,
na cadeia de valor surgem as empresas fabricantes dos insumos*, bem como todos os
fornecedores de serviços de consultoria, arquitetura/projetistas e engenharia que preparam todos
os estudos técnicos inerentes ao projeto de Construção. Por fim temos os construtores
responsáveis pela execução obra (quer seja obra nova, quer sejam trabalhos de manutenção e
remodelação de instalações antigas), em concreto:

FIGURA 23 - CADEIA DE VALOR DO SETOR DA CONSTRUÇÃO
*Fonte: “Estudios Indústriales – Orientación estratégica para la toma de decisiones – Indústria de la Construcción”,
junho 2016, ESPAE Graduate School of Management
de la Escula
Politécnica
Litoral (Guayaquil,
Equador)
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*Insumo é um substantivo da área da economia e indústria, que significa cada um dos elementos essenciais para a
produção de um determinado produto ou serviço 20, podendo estes corresponderem à primeira ou segunda transformação
das matérias primas.

Nesse sentido, a Construção é um setor de atividade com um grande impacto econômico devido
ao seu efeito multiplicador.
As atividades correntes de Construção, abrangem as atividades de: Construção de habitações,
escritórios, armazéns e outros edifícios públicos e serviços, instalações agrícolas; Construção
de obras de engenharia civil, tais como estradas, ruas, pontes, túneis, linhas ferroviárias,
aeroportos, portos; Construção de sistemas de irrigação, esgotos, instalações industriais,
oleodutos; e Construção de linhas de transmissão de energia elétrica, entre outros.
De acordo com o definido no documento de Classificação Portuguesa das Atividades
Económicas, ver.3, de 2007, (a qual se encontra harmonizada com as últimas classificações das
Nações Unidas (CITA-Rev.4) e da União Europeia (NACE-Rev.2)), a seção relativa à construção,
é a Seção F, que abarca as seguintes atividades:


A atividade de construção, propriamente dita, engloba a construção propriamente dita e
a demolição (“desconstrução”), no âmbito da construção de edifícios e da engenharia
civil, sendo as obras o resultado de atividades diversas;



Nem todas as atividades que concorrem para a edificação de tais obras estão
compreendidas no âmbito desta Secção (ex: fabricação de materiais de construção,
montagem ou instalação de equipamentos indústrias que se classificam na Secção C).
No entanto, estão englobados na presente secção as atividades de montagem ou
instalação de equipamentos concebidos para que um edifício funcione como tal (ex:
instalação elétrica);



Esta Secção inclui a promoção imobiliária que na CAE-Rev.2.1 pertencia a uma outra
Secção (Secção K).

2.2

Caracterização Geral

O setor da Construção no Equador, até 2014, constituía uma das atividades económicas mais
dinâmicas. No final do primeiro trimestre de 201421 as atividades económicas que mais
contribuíram para a variação (t/t-1) de 0,5% do PIB foram: a Construção, 0,25% e o Petróleo e
Minas 0,25%. Contudo, com a recessão económica esta dinâmica de crescimento inverteu-se no
setor da Construção. Efetivamente, para o mesmo período homólogo de 2016 22, as atividades
económicas que contribuíram positivamente para a variação (t/t-1) del PIB foi: Petróleo e minas

20

https://www.significados.com.br/insumo/
“Estadísticas Macroeconómicas, Presentación Coyuntural”, septiembre 2014, BCE
22
“Estadísticas Macroeconómicas, Presenta íon Coyuntural”, septiembre 2016, BCE
21
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(0,14%); Refinação de petróleo (0,04%); e, Pesca (0,03%), tendo a Construção contribuído
negativamente (-0,25%) para o crescimento do PIB.
A dinâmica sentida, até 2014, no setor da Construção no Equador, muito se deveu a uma serie
de políticas governamentais cujo objetivo era a criação de mais e melhores projetos de
infraestruturas e de Construção habitacional, e o desenvolvimento das vias rodoviárias.
Contudo, a partir de 2015 o setor da Construção, começou a dar os primeiros sinais de recessão,
na medida em que o Governo não dispunha de recursos para fazer face aos encargos inerentes
à Construção dos projetos de infraestruturas. Com efeito, a queda do preço do petróleo acabou
por se refletir na diminuição das receitas do Estado e consequentemente na falta de capacidade
de fazer face aos seus compromissos. Este ciclo de baixa de preços do petróleo, materializouse na falta de liquidez para pagamento dos grandes projetos de infraestruturas (em estradas,
hospitais, escolas), o que funcionou como um travão ao processo de crescimento vivido no setor
da Construção, desde o início do ano 2010.
A acrescer a esta situação o Governo lançou a Lei das Mais Valias, que se trata de um imposto
que recai principalmente sobre o setor da Construção. Com efeito, este imposto incide sobre o
valor especulativo do solo, isto é, trata-se de um imposto que se aplica sobre o lucro extra gerado
pela segunda venda de imóveis e terrenos, o que gerou um decréscimo na Construção de novos
edifícios, já que os construtores ficaram assustados uma vez que parte das receitas advindas da
venda dos imoveis passaram a reverter para o Estado.
A recessão sentida neste setor, refletiu-se também na percentagem de população ativa, afeta ao
sector da Construção que diminui de 8% em 06/2014 20 para 7% em 06/201621.
De acordo com o estudo: “Breve analisis societario de la construcción del Ecuador 2014-201523”,
o número de empresas que reportaram oficialmente informação financeira foi maior em 2014 do
que em 2015, grande parte em função da desaceleração económica do país, facto que se refletiu
também na diminuição do número de trabalhadores.

5.358

4.679

Taxa de
Crescimento
-12,70%

104.983

71.751

-31,70%

2014
Número de Empresas
Número de Trabalhadores

2015

O setor da Construção, no Equador pode dividir-se 2 grandes atividades:

“Breve analisis societario de la construcción del Ecuador 2014-2015”, Dirección Nacional de Investigáción y Estudios,
2016
23
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- Construção de imóveis com fins residenciais e não residenciais: Atividade desenvolvida por
empresas cuja atividade principal radica na Construção de habitações, e outros imoveis, escolas,
escritórios e fabricas.
- Construção de infraestruturas públicas: Atividade desenvolvida pelas empresas que realização
a Construção de obras publicas, tais como: vias urbanas, pontes, hospitais, estradas, etc...
Em seguida apresenta-se a Lista das 10 maiores empresas que em 2016 ocupavam o TOP 10
em função das receitas geradas, a maioria são equatorianas, mas as empresas chinesas fazemse sentir cada vez mais presentes no setor da construção.

Empresa
Construtora Norberto Odebrecht S. A.
Construmercado S.A.
Panamericana Vial S. A. Panavial
Hidalgo E Hidalgo S. A.
Harbin Electric International Co. Ltd.
China International Water & Electric Corp-Cwe
Herdoiza Crespo Construcciones S.A.
China Camc Engineering Co., Ltd.
Sk Engineering & Construction Co, Ltd.
Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda.

Receitas ($USD)
2016
512,007,947
401,793,018
289,757,781
246,470,542
214,881,600
203,950,422
184,911,770
133,442,456
129,738,191
87,567,175

Fonte: http://www.ekosnegocios.com/empresas/rankingecuador.aspx

2.3

Análise SWOT24


Pontos Fortes:
▪ O setor da Construção é um forte dinamizador da economia do pais e fonte de
emprego.
▪ Crescimento Rápido dadas as necessidades que assolam o país.
▪ O setor da Construção desempenha um importante papel social de inclusão de
trabalhadores desempregados e não qualificados.
▪ Forte consciência da importância do investimento em infraestruturas.
▪ Forte consciência da importância do papel do recurso ao financiamento privado.
▪ O património natural do país permite o desenvolvimento de novos projetos de
infraestruturas de forma sustentável.
▪ Melhorias significativas das infraestruturas publicas de transporte.
▪ Crescente procura por infraestruturas relacionadas com a indústria hoteleira, e de
logística.

Estudios Indústriales – Orientación estratégica para la toma de decisiones – Indústria de la Construcción”, junho 2016,
ESPAE
24
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▪ Incentivo às iniciativas locais de construção.
▪ Acordo de Livre Comercio com a EU.
▪ As empresas portuguesas do setor de construção, asseguram a execução de obras
de qualidade, em termos de estrutura de construção e qualidade nos acabamentos.
▪ A grande maioria das empresas portuguesas já contam com uma vasta experiência
de atuação no setor.
▪ Portugal, dada a sua tradição no setor da Construção possui mão de obra qualificada,
que dada a crise se encontra disponível para trabalhar noutros mercados.


Pontos Fracos:
▪ Baixo nível de instrução e qualificação dos trabalhadores do setor da Construção.
▪ Capacidade limitada da indústria local para participar em grandes projetos de
infraestruturas publicas.
▪ Elevado índice de trabalho informal.
▪ Escassez de mão-de-obra qualificada, especialmente mão-de-obra especializada e
profissionalizada.
▪ Contagio, quase que imediato, aquando das fases de recessão económica.
▪ O Estado tem uma grande importância, ao ser o maior Cliente ao nível das obras civis
e das obras de construção de edifícios.
▪ Concentração de mercado em poucos fornecedores de insumos, como é o caso do
cimento e do aço.
▪ Métodos e práticas ineficientes para: no registro e nos procedimentos administrativos
dos contratos; na contratação pública e; nos procedimentos de entrega e aprovação de
planos.
▪ Dificuldade em assegurar o financiamento oportuno e apropriado nas várias etapas
de construção das infraestruturas.
▪ Incapacidade dos construtores locais de oferecerem soluções integradas (incluindo
financiamento e equipamento).
▪ Perceção negativa do país, em termos de segurança e estabilidade legal e
macroeconômica
▪ Volatilidade significativa dos preços dos insumos.
▪ Sobrevalorização de terras em certas áreas.
▪

Falta de financiamento para a construção de habitação social.

▪ Falta de informação atualizada e de confiança relativamente ao setor da Construção.
▪ Falta de utilização de processos de produção tecnológicos, inovadores e eco
eficientes.
▪ Falta de implementação de um código de conduta e de compliance.
▪ Falta de capacitação dos trabalhadores para a aplicação de boas praticas de
segurança.
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▪ Alguma das empresas portuguesas não conseguiram sobreviver à crise económica
que assolou Portugal nos últimos 6 anos.
▪ Setor da Construção português fragilizado face à crise que se instaurou no setor,
dado o fraco investimento publico realizado pelo Estado português.


Oportunidades:
▪ Carência de soluções habitacionais e de obras civis.
▪ Plano nacional para a qualificação dos trabalhadores do setor da Construção.
▪ Existência de mão-de-obra jovem com capacidade de adaptação a novos processos
mais tecnológicos, inovadores e eco eficientes.
▪ O Governo identificou o setor da Construção como prioritário para o desenvolvimento
e incremento da economia.
▪ Vontade política para impulsionar o setor da Construção através da realização de
investimentos em obras de infraestruturas e do estimulo para a oferta de novas
habitações.
▪ O mercado equatoriano, surge como um potencial mercado para as empresas
portuguesas produtoras de insumos que possam ser utilizados na reconstrução das
áreas afetadas pelo sismo de abril de 2016.



Ameaças
▪ Situação económica desfavorável, que diminuiu o volume de compra de habitações
e o volume de investimento por parte do setor publico.
▪ Tendência para a apreciação da moeda uso local (USD) contra as moedas dos países
de origem dos turistas e do investimento direto estrangeiro.
▪ Mudança na atual política governamental relacionada com o investimento em
infraestruturas.
▪ Deterioração dos serviços oferecidos pelo setor público em termos de manutenção
das infraestrutura, regulamentação e controle dos serviços turísticos, etc.
▪ Mudanças súbitas na política reguladora do setor, afetando a atração de novos
investimentos;
▪

Investidores estrangeiros mais avessos à realização de investimentos no setor da

Construção em países com um histórico recente de nacionalização dos recursos.
▪ Acesso limitado ao financiamento bancário tanto por parte dos construtores como dos
compradores de habitações.
▪ Alterações à regulamentação do setor, que desincentivam a compra de imóveis (Lei
das Mais Valias).
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3. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS
3.1

Caracterização do Setor da Construção de Imóveis

FIGURA 24 - FOTOS DE IMÓVEIS EQUATORIANOS

O número de licenças de construção de imóveis emitidas no Equador entre 2005 e 2011 cresceu
cerca de 71,2%, passando das 24 556 licenças em 2005 para as 42 042 licenças em 2011.
Contudo, com a desaceleração da economia equatoriana, esses números desceram para as
27 199 licenças em 2014. Apesar da crise do preço do petróleo, que se começou a sentir no final
de 2014, em 2015 registou-se ainda uma ligeira subida das licenças, cifrando-se nas 28 379.

AUT ORIZAÇÕES DE CONST RUÇÃO
42 042
38 835 39 657
36 617
34 787 34 653
33 385

24 556

2005

26 584

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

27 199

28 379

2014

2015

FIGURA 25 - LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO NO EQUADOR
Fonte: “Encuesta e Edificaciones 2015”, INEC

Importa referir que das 28.379 licenças atribuídas em 2015, 86,9% foram destinadas a
construção de habitações (construção residencial), 7,7% a obras não residenciais, e 5,4% a
construções mistas.
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Do total de licenças de construção emitidas no Equador em 2015, 14 643 foram emitidas na
Região Interandina, fazendo desta a região com mais licenças emitidas. A segunda região mais
representativa das licenças de construção em 2015 foi a Região Costeira com 11 094 licenças,
onde se destaca Guayas, a província com maior número de licenças emitidas em todo o país. A
região Amazónica e a Região Insular, foram a terceira e a quarta região no número de licenças
de construção emitidas no Equador em 2015 com 2 466 e 176 licenças, respetivamente.
3.1.1

Tipo de obra

Do total de licenças emitidas para construção no ano de 2015 no Equador, 25 140 dizem respeito
a novas construções, 2 760 a ampliações e 479 a reconstruções, o que representa um
decréscimo face a 2011.
NÚMERO DE LICENÇAS POR T IPO DE OBRA
Novas Construções
37 278

32 567

Ampliações

29 931

Reconstruções

24 337

25 140

3 6131 151

3 588 462

3 103 351

2 552 310

2 760 479

2011

2012

2013

2014

2015

FIGURA 26 - NUMERO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO POR TIPO DE OBRA
Fonte: “Encuesta e Edificaciones 2015”, INEC

3.1.2

Tipo de Edificação

As licenças de construções residenciais emitidas no Equador, sendo o tipo de edificação
responsável pela maior percentagem do total das licenças, é também a que mais influencia a
evolução do setor.
As licenças de construção não residenciais, por serem em menor número, não registaram
grandes oscilações, registando apenas um pequeno decréscimo entre 2013 e 2014 passando
das 2 515 licenças em 2013 para as 2 085 licenças em 2014, mas demonstrando sinais de
retoma nos números registados em 2015, atingindo as 2180 licenças.
Em relação às construções mistas, também não sofreram grandes oscilações, registando apenas
um pico de crescimento em 2010, ao ter passado das 1 295 licenças emitidas em 2009 para as
2 050 licenças em 2010, voltando a descer para as 1 261 licenças emitidas em 2011.
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T IPO DE EDIFICAÇÃO
2 180

1 541

Residencial
Não
Residencial
Mista
FIGURA 27 – N.º DE AUTORIZAÇÕES POR
TIPOLOGIA DE EDIFICAÇÃO

24 658

Fonte: “Encuesta e Edificaciones 2015”,
INEC

Do total de licenças de construção emitidas no Equador para residências em 2015, cerca de
71,8% (17 693) foram atribuídas para projetos de construção unifamiliares, 4 271 para projetos
de Construção para 3 ou mais famílias e 2 694 destinados a projetos de construção para 2
famílias. Podemos concluir que o Equador, com exceção dos grandes polos habitacionais, ainda
não está centrado na construção vertical, continuando a privilegiar as construções unifamiliares.

TIPO DE RESIDÊNCIA
17 693

2 694
1 Família

2 Famílias

4 271

3 ou + Famílias

FIGURA 28 - NÚMERO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO POR TIPO DE RESIDÊNCIA
Fonte: “Encuesta e Edificaciones 2015”, INEC
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3.1.3

Financiamento

No Equador, as licenças para construção emitidas entre 2011 e 2015 foram destinadas numa
grande maioria a projetos realizados com fundos próprios. Os valores despendidos na totalidade
(fundos próprios + créditos) cresceram entre 2011 e 2013, passando dos 2 308,9 milhões de
dólares em 2011 para os 3 626,8 milhões de dólares em 2013, apresentando posteriormente
uma ligeira queda em 2014, onde este valor se cifrou nos 3 170,2 milhões de dólares. No entanto,
também este indicador mostrou sinais de retoma ao voltar a crescer em 2015 chegando aos
3 262 milhões de dólares. É importante salientar que a participação do crédito nos números de
2015 mais que dobrou os de 2014 e a participação dos fundos próprios desceu um pouco neste
mesmo período.
FINANCIAMENT O DAS CONST RUÇÕES
MILHOES DE DÓLARES
Recursos Próprios

Crédito

177,4
359,3

148,4

375,3

176,3

2 132,7

2 735,9

3 449,4

3 021,8

2 886,7

2011

2012

2013

2014

2015

FIGURA 29 - FINANCIAMENTO DAS CONSTRUÇÕES
Fonte: “Encuesta e Edificaciones 2015”, INEC

Do total de licenças de construção emitidas no Equador em 2015, 24 138 foram destinadas a
projetos financiados com recursos próprios enquanto que 4 241 foram emitidas para projetos
financiados por créditos.
CONST RUÇÕES POR T IPO DE FINANCIAMENT O
4 241

Crédito

Recursos Próprios

24 138
FIGURA 30 - NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO POR TIPO DE FINANCIAMENTO
Fonte: “Encuesta e Edificaciones 2015”, INEC
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3.2

Incentivos à Construção de imóveis

Atualmente, devido ao sismo que assolou o Equador em abril de 2016, o governo centrou os
incentivos do setor na construção para as construções residenciais, a saber:
▪

Bono Inmobiliario - Aquisição de habitação: é um incentivo económico do governo nacional
equatoriano gerido pelo MIDUVI - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda e dirigido a
cidadãos que queiram adquirir uma nova habitação (casa ou apartamento).

▪

Apoio para Construção de habitação nova em terreno próprio: é um incentivo económico do
governo nacional equatoriano gerido pelo Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda e é
dirigido a cidadãos para financiar ou complementar a construção de uma habitação num
terreno do beneficiário.

▪

Bono de titulación – Apoio de titularidade: é um incentivo económico do governo nacional
equatoriano gerido pelo Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda e dirigido a cidadãos para
financiar ou complementar os custos de formalização e aperfeiçoamento das escrituras
públicas dos imoveis utilizados para habitação ou para apoiar os tramites legais de
constituição em regime de propriedade horizontal de habitações que tenham recebido apoios
do MIDUVI.

▪

Bono de emergência - Apoio de emergência: este apoio permite a construção de nova
habitação com aquisição de terreno ou substituição de habitação para situações de
emergência ou por razões humanitárias.

▪

Bono Manuela Espejo - Apoio para pessoas descapacitadas: é um incentivo económico do
governo nacional equatoriano gerido pelo Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda dirigido
a pessoas com deficiência de forma a que lhes seja proporcionado uma habitação adequada
às suas necessidades.

Ainda que estes incentivos possam parecer desinteressantes para as empresas uma vez que
são todos destinados a cidadãos, eles podem representar um incremento das oportunidades de
negócio pois vão criar condições a várias famílias na compra de habitação própria através de
financiamento com incentivos vários, potenciado o poder de compra dos equatorianos.
Para mais informações sobre incentivos para o setor da Construção consultar a página web do
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda diretamente em:
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/programas-y-servicios/
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4. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICAS

FIGURA 31 - INFRAESTRUTURAS EQUADOR

O Equador apresentou, no final de 2012, um plano estratégico de mobilidade para o período
2013-2037 (PEM – Plan Etratégico de Movilidad) prevendo um grande investimento nas
infraestruturas viárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias que se constitui como uma
oportunidade para as empresas do setor da Construção. De entre as múltiplas atividades
projetadas no âmbito do PEM salientam-se, por tipologia, aquelas cuja realização se fará a curto
e médio prazo. De realçar que no domínio das infraestruturas o PEM preconiza, para a primeira
fase de implementação do Plano, um conjunto de medidas de atualização e definição legislativa
para enquadramento dos processos inerentes a contratos de execução, conservação e gestão
das infraestruturas que podem ser relevantes para os operadores que se pretendam apresentar
como atores nestes processos.
Para a execução deste plano o governo equatoriano atribuiu um orçamento de 118.400 milhões
de dólares, o que representa um esforço de investimento de 4,22% do PIB entre 2013 e 2037.
O PEM e outros documentos relacionados podem ser consultados na pagina web do Ministerio
de Transporte y Obras Públicas em http://www.obraspublicas.gob.ec/

4.1

Rede rodoviária

O conjunto de estradas do Equador é conhecido como a Rede Rodoviária Nacional. A Rede
Rodoviária Nacional compreende o conjunto de estradas de propriedade pública sujeitas à
normatividade e ao quadro institucional em vigor. A rede rodoviária nacional consiste na rede
rodoviária estadual (estradas principais e estradas secundárias), na rede rodoviária provincial
(estradas terciárias) e na rede rodoviária cantonal (estradas locais).
A atual rede de estradas do Equador serve diretamente todas as áreas urbanas com mais de
50.000 habitantes e tem um alcance de 82% da população total do país. Ainda que esta rede
seja ampla, existem inúmeras lacunas por resolver. O PEM no seu capitulo de "carreteras"
pretende melhorar a conectividade tratando o território como um todo, estabelecendo ligações e
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acessos a portos, aeroportos e outros centros de interesse formando uma rede compacta que se
complemente com os outros meios de transporte.
Segundo o PEM a chave fundamental para o desenvolvimento equilibrado de uma rede de
estradas totalmente imatura como a do Equador, é a distribuição das ações de transformação e
crescimento e das ações de consolidação estrutural e funcional.
Assim, foram criados 6 programas setoriais para a rede de estradas, tendo sido tomado em linha
de conta todas as atividades próprias de gestão do sistema rodoviário, desde a criação e
desenvolvimento de novas ligações, até às tarefas de manutenção, passando ainda pela
construção de um infraestruturas básicas para a gestão das redes e por intervenções no sentido
de melhorar a segurança.
Os 6 programas que envolvem a rede de estradas no PEM são destinados ao desenvolvimento
de redes interurbanas de média e alta capacidade como uma parte essencial da rede estratégica
que se prepara para o país. O Governo pretende assim: implementar soluções especificas no
meio urbano e metropolitano; melhorar os índices de segurança rodoviária; e melhorar
progressivamente a sua capacidade e funcionalidade na conservação e gestão da rede.
Em suma, o desenvolvimento da rede rodoviária decorrerá de forma ativa permanente e em
conformidade com todos os planos envolvidos nos outros meios de transporte deste PEM, uma
vez que para além da modernização da atual rede de estradas (que inclui para além de novos
trechos o acondicionamento dos existentes, o alargamento dos mesmos de acordo com as
quantidades de tráfico previstas para cada caso e com as velocidades autorizadas) será também
essencial fazer os acessos entre os portos, aeroportos e estações ferroviárias para materializar
aquele que é o principal objetivo do plano, a uniformização da rede de transportes equatoriana.

4.2

Rede portuária

O governo equatoriano prevê que o comércio de mercadorias se multiplique por 3,5 vezes aquilo
até 2036, e nesse sentido a capacidade limitada dos portos existentes precisa de soluções para
fazer frente a essa nova realidade futura.
O PEM aborda o desenvolvimento de um sistema marítimo, portuário e fluvial, atendendo às
necessidades de portos petrolíferos e de instalações para veículos para além dos respetivos
acessos.
A requalificação da rede fluvial está organizada em cinco programas, dos quais dois estão
diretamente relacionados com o desenvolvimento de infraestruturas: um programa para as
infraestruturas das autoridades portuárias e um programa para todas os outros portos.
Os programas de infraestruturas incluem ações para:
▪

As novas infraestruturas portuárias e os acondicionamentos necessários para as autoridades
portuárias
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▪

As novas infraestruturas portuárias e os acondicionamentos necessários para os portos
estatais de gestão direta (internacionais e locais)

▪

Marinas desportivas

▪

Portos fluviais de Guayas e de Los Ríos

É importante destacar a já prevista ampliação do porto de Esmeraldas, a ampliação do atual e a
construção de um novo porto em Manta e a construção do Puerto Punais, o novo porto do Golfo
de Guayaquil.

4.3

Rede ferroviária

A incorporação do desenvolvimento ferroviário no Equador é de uma importância fulcral uma vez
que na atualidade as ferrovias não funcionam como um meio de transporte no país, nem para
mercadorias nem para passageiros.
Esta situação resulta do estado absolutamente precário com vários trechos de linha que não
estão operacionais e alguns completamente degradados, seja por fenómenos naturais extremos
ou por falta de manutenção.
Esta negligência sistemática está atualmente em processo de reversão, estando a sofrer
intervenções de uma certa envergadura que permitem aos caminhos de ferro voltar à
operacionalidade, mas com um alcance muito limitado, mais orientado para atividades turísticas.
O PEM veio classificar a melhoria das vias ferroviárias como um reforço a médio prazo de todo
o sistema de transportes, lançando propostas de construção de linhas ferroviárias metropolitanas
de transporte publico, mas também a construção de novas linhas, estações e terminais que
façam da rede ferroviária um complemento da rede vial no que diz respeito ao transporte de
mercadorias.
“Desarrollar para el siglo XXI un ferrocarril del siglo XXI” (Investir no séc. XXI num caminho de
ferro do século XXI) é o slogan utilizado pelo PEM para demonstrar a dimensão das operações
que se preparam para revolucionar este meio, deixando claro neste documento que esta
expressão não deve ser interpretada como uma proposta que planeie um sistema de última
geração comparável aos caminhos de ferro de alta velocidade europeus, mas sim que as
especificações técnicas de construção como a construção de caminhos de ferro de via dupla,
preferencialmente elétrica e com velocidades que atinjam os 140 km por hora, possam garantir
uma vantagem em relação a outros meios de transporte para determinados destinos (tanto no
tempo de transporte como na economia) transformando-se assim num complemento da rede
nacional de transportes de passageiros e mercadorias.

4.4

Rede aeroportuária

O governo equatoriano prevê um crescimento do número de passageiros de 10 para 26 milhões
em 2037, neste sentido as principais prioridades apresentadas no PEM para a rede aeroportuária
consistem em dotar o transporte aéreo equatoriano de uma maior capacidade, de forma a que
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possa assegurar o crescimento sustentável de um sistema suficiente e competitivo, sem perder
qualidade.
Dentro das medidas de requalificação da rede aeroportuária, aquelas que representam maiores
oportunidades para o setor da Construção, são as que se relacionam com a melhoria das
infraestruturas, nomeadamente:
▪

Construção de 2 novos aeroportos: esta medida está enquadrada dentro dos objetivos de
mobilidade do PEM para que a zona Amazónica desenvolva amplamente as suas
infraestruturas. Serão construídos dois aeroportos na fronteira, o Aeropuerto de Nuevo
Rocafuerte no eixo do rio Napo dentro do eixo Manta-Manaos e cuja construção estava já
prevista antes da apresentação do PEM e outro próximo do rio Morona, junto a fronteira com
o Perú. Estes aeroportos serão de segunda categoria e o principal objetivo da sua construção
é fortalecer as ligações domésticas. No documento é ainda sugerido no momento de eleger
o local de construção destes aeroportos será essencial ter em conta os acessos aos
restantes meios de transporte por forma a uniformizar a mobilidade destas regiões.

▪

Melhoria da capacidade e modernização: os aeroportos deverão melhorar a sua capacidade
e modernizar as suas instalações para garantir um serviço adequado e de qualidade

▪

Adaptações à normativa OACI: projetos de infraestrutura necessários para que os aeroportos
possam cumprir as normas de segurança aplicáveis e obter os respetivos certificados em
conformidade com a Organização da Aviação Civil Internacional.

▪

Reposição e manutenção: é essencial a manutenção das atuais infraestruturas e
equipamentos aeroportuários que podem englobar a requalificação das pistas, renovação de
equipamentos e de infraestruturas.

▪

Integração com outros meios de transporte: proporcionar o acesso direto dos aeroportos a
restante rede de transportes nacional.

▪

Desenvolvimento Internacional e Turístico:

Investimentos orientados para dotar os

aeroportos da capacidade e da qualidade de instalações necessárias para servir fins
turísticos.
▪

Torres de Controlo: esta medida compreende a renovação e construção de torres de controlo
mais modernas e que privilegiem a segurança do meio de transporte.
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5. REGULAMENTAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO
No Equador, o quadro jurídico relevante para as atividades de construção inclui:


Código Orgânico de Ordenamento Territorial, Autonomia e Descentralização COOTAD



Lei de Gestão Ambiental



Lei da água



Lei de Estradas



Lei de propriedade horizontal



Lei de arrendamento



Regulamentos municipais sobre o uso da terra, normas de construção e medidas contra
incêndios



Regulamentos de segurança e saúde para o construção e obras públicas



Acordo Ministerial MDT-2015-0242 com padrões que regulam o contrato por obra ou
serviço.

Ao anterior juntam-se varias normas técnicas, como a Norma Ecuatoriana de la Construccion
(NEC) e a Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12).
A Norma Ecuatoriana de la Construccion (NEC) que é promovida pela Subsecretaria de Habitat
y Asentamientos Humanos do MIDUVI - Ministerio de Desaro-lho Urbano y Vivienda, e tem como
objetivo principal a atualização do Código Ecuatoriano de la Construcción, sendo o principal
documento regulador do setor desde que foi publicado, em 2001. O NEC tem como finalidade
regular os processos que permitam cumprir as exigências básicas de segurança e qualidade em
todo o tipo de construções como consequência das características do projeto, a construção, a
utilização e a manutenção, especificando procedimentos, objetivos e parâmetros.
As principais normas presentes no NEC para a segurança estrutural das construções, são:


NEC-SE-CG: Cargas (não sísmicas)



NEC-SE-DS: Perigo Sísmico, Carga sísmica e projeto resistente ao terremoto



NEC-SE-RE: Risco Sísmico, Avaliação, Reabilitação de estruturas sísmicas



NEC-SE-GC: Geotecnia e fundações



NEC-SE-HM: Estruturas de concreto armado



NEC-SE-AC: Estruturas de aço



NEC-SE-MP: Alvenaria estrutural



NEC-SE-MD: Estruturas de madeira



NEC-SE-VIVIENDA: Moradias de até 2 andares com luzes de até 5 m (divididas em 4
partes)



NEC-HS-VIDRIO: Vidro
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NEC-HS-CI: Contra Incêndios

Todos os requisitos estabelecidos na Norma Equatoriana de la Construcción são de cumprimento
obrigatório a nível nacional e, como tal, todos os profissionais, empresas, instituições privadas
ou públicas têm a obrigação de cumprir e fazer cumprir todas as indicações estabelecidas em
cada um dos capítulos desta norma.
Desta forma, os projetos arquitetónicos e os processos de construção deverão consultar as
condições e/ou parâmetros estabelecidos no NEC e nos restantes documentos reguladores
locais, criados e emitidos pelos Governos Autónomos Descentralizados Municipais, para estar
em conformidade com a legislação em vigor.
As disposições incluídas na NEVI-12 devem ser consultadas por designers, construtores e outros
profissionais que desenvolvam estudos e trabalhos para o Ministerio de Transportes e Obras
Públicas (MTOP). Neste regulamento estabelecem-se as políticas, critérios, procedimentos e
metodologias aplicáveis aquando da realização dos projetos rodoviários de forma a assegurar a
qualidade e a durabilidade das vias, mitigar o impacto ambiental e otimizar a manutenção do
tráfego nas fases de contratação, construção e comissionamento.
Este e outros decretos e normativas regulamentares do setor da Construção podem ser
consultados na página web do MIDUVI - Ministerio de Desarollo Urbano y Vivienda através do
seguinte link:
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/leyes-y-normativas-vigentes/
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A Construção é um dos setores de maior importância dentro da economia nacional de qualquer
país. No Equador este setor ganhou importância no seio da economia nacional, como fruto de
uma serie de políticas governamentais lançadas com o objetivo de melhorar o dinamismo do
setor, fomentando a criação de melhores projetos de infraestrutura, construção habitacional,
desenvolvimento da rede rodoviária.
A desaceleração económica que o país atravessou nos últimos anos travou este crescimento e
gerou uma perspetiva pouco animadora para o setor para os anos que se seguem.
Tem existido por parte dos diferentes agentes nacionais uma forte consciência da importância
do investimento público em infraestruturas viárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias e
ainda em plataformas logísticas, contudo, com a deterioração da situação de liquidez do Estado,
a capacidade de pagamento encontra-se bastante debilitada.
Efetivamente, apesar do Governo se ter preocupado em desenvolver um quadro regulamentar
de incentivos ao investimento nacional e estrangeiro para a realização de grandes
infraestruturas, o clima económico, face á queda do valor do barril de petróleo, não se encontra
favorável à realização deste tipo de projetos. Este facto teve repercussões no peso da
contribuição do setor da Construção no PIB em 2016, tendo este sector contribuído
negativamente (-0,25%) para o crescimento do PIB.
Em abril de 2016, a zona costeira do país foi abalada por um sismo devastador, tendo o Governo
efetuado um apelo às empresas nacionais e internacionais por forma a se recuperar e reconstruir
as zonas afetadas. Este paradigma veio abrir a porta a várias oportunidades no setor da
Construção, mais propriamente no subsector residencial e em particular para as empresas
portuguesas que atuam na cadeia de valor deste setor. Assim se por um lado, as empresas
portuguesas que em 2016 já exportavam para o Equador, máquinas e aparelhos, plásticos e
borracha, pastas celulósicas, obras de pedra, gesso, cimento, cerâmica e metais comuns, podem
incrementar a venda destes produtos como insumos necessários aos trabalhos de reconstrução,
por outro, existe um conjunto alargado de outros materiais (como o cimento e materiais
metalúrgicos) e serviços (serviços prestados pelos arquitetos e projetistas) que podem passar a
ser exportados, dada a necessidade de construção de edificações.
Efetivamente, dada a vasta variedade de empresas portuguesas experientes e produtoras de
materiais de primeira qualidade necessários no setor da Construção, o Equador surge como um
mercado potencial para a sua internacionalização.
Portugal apresenta também uma vantagem competitiva face ao Equador quando falamos da
qualificação dos trabalhadores que operam no setor da Construção. Com efeito, alguns dos
quadros portugueses, que por um lado, detêm uma longa experiência e por outro, possuem níveis
de qualificação superior, são detentores de know-how que pode ser exportado para o Equador,
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quer seja pela participação direta nos trabalhos de construção, quer seja na prestação de
serviços por parte de projetistas e arquitetos.
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7. CONTACTOS UTEIS
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana

Ministerio de Comercio Exterior
Av. Malecón 100 y 9 de octubre, edificio La

Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto, Quito

Previsora, piso 15 Teléfono: (593) 4 2300551 /

Código Postal: 170517

552

Tel: (593 2) 299 3200

http://comercioexterior.gob.ec

Guayaquil

-

Ecuador

Quito – Ecuador
webmast@mmrree.gov.ec

Ministerio de Desarollo Urbano y Vivienda

http://www.cancilleria.gob.ec/es/

Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero
Código Postal: 170517

Consulado do Equador em Portugal

Quito

R. Gonçalo Cristóvão 96, 7º - d

Tel: 593-2 298-3600

4000-264 Porto
Tel.: (+351) 222056753

Ministerio

Coordinador

de

Sectores

Estratégicos
Consulado Honorário de Portugal em Quito

Alfonso Pereira E4-23 y Jorge Drom

Cônsul honorário: Oswaldo Torres González

Código Postal: 170514

Robles 653 y Av. Amazonas – Ofic. 1109

Quito

Quito

Tel: 593-2 226-0670

Tel.: (+593) 229 069 47
E-mail: otorres@uio.satnet.net

CAMICON - Cámara de la Indústria de la

http://www.minnestrangeiros.pt/mne/missoes

Construcción

Banco Central del Equador

Telf.: (593 2) 2432370 ext. 710

Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño

E-mail: acomunicacion@camicon.ec

Calle Juan Pablo Sanz e Iñaquito esquina. Edificio
CAMICON.

Casilla Postal 339 PBX. (593) 2 2572522
Quito

PRO Ecuador - Instituto de Promoción de

Call Center IVR: (+593) 2 2289488

Exportaciones e Inversiones

http://www.bce.fin.ec

Av. Francisco de Orellana, edificio WorldTrade
Center, Torre A piso 13.
Teléfono: Telf. (593) 42597980
Guayaquil - Ecuador
http://www.proecuador.gob.ec/
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Republica de Oportunidades – Ecuador:
http://inversion.produccion.gob.ec/

Federación Ecuatoriana de Exportadores
Edf. Torres Del Norte, Torre B. P-5 Ofc. 501,
Guayaquil, Ecuador
Telf. (593) 4 2687242
Página web: www.fedexport.com

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
Av. La Coruña N2558 y San Ignacio. Edificio Altana Plaza Piso 4.
Telf. (593) 02 3815600
Quito – Ecuador
http://www.mcpec.gob.ec/
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“Equador – Síntese Pais”, AICEP,2016 www.portugalglobal.pt

✓

“Guía del Inversionista 2016” – Pro Ecuador

✓

“Guia de Internacionalização para o Equador”, CCILC

✓

“Portugal: Estatísticas de Relacionamento Económico com o Equador”, AICEP

✓

“Equador - Ficha de Mercado”, AICEP

✓

“Equador – Guia Prático de Acesso ao Mercado”, AICEP

✓

“Equador – Condições Legais de Acesso ao Mercado”, AICEP

✓

“Doing Deals in Ecuador 2016”, PwC

✓

“Informe Sectorial: Ecuador: Sector Construcción”, Pacific Credit Rating, 2014

✓

“The Global Competitiveness Index 2015–2016 Rankings”, World Economic Forum

✓

“Doing Business 2016”, World Bank Report

✓

“Human Capital Index 2016”, World Economic Forum

✓

“Evolución de la Balanza Comercial Enero - julio 2016”, BCE

✓

“Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo”, INEC
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