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Abertura de
Concursos de Obras
Públicas com quebra
de 30%

Contratos Celebrados
reduzem-se 26%:
• Ajustes Diretos
sobem 9%
• Concursos Públicos
caem 31%

Abertura de Concursos de Obras Públicas:
Janeiro é o pior mês dos últimos 5 anos

Concursos Promovidos
O primeiro mês de 2015 apresenta um registo extremamente negativo,
apurando-se apenas um total de 78 milhões de euros em concursos de
obras públicas abertos, valor que traduz uma variação negativa de 30%
face a janeiro de 2014. Este montante é, inclusivamente, o mais baixo
verificado desde fevereiro de 2010, ou seja, trata-se do pior mês dos
últimos 5 anos, em matéria de lançamento de concursos de
empreitadas de obras públicas.
Contratos Celebrados
Em janeiro, os Ajustes Diretos de empreitadas de obras públicas
celebrados e reportados no Observatório das Obras Públicas, situam-se
nos 21,5 milhões de euros, ou seja, cerca de metade do valor registado
no mês anterior, e apenas 9% acima do mínimo histórico verificado em
janeiro do ano passado. Note-se que, em média, em 2014, foram
celebrados mensalmente 34,8 milhões de euros em contratos de obras
públicas resultantes de ajustes diretos, valor que se situa 13,3 milhões
de euros acima do apurado no mês passado.
No que diz respeito aos contratos celebrados ao abrigo de concursos
públicos, o volume total reportado no Observatório das Obras Públicas
situou-se, em janeiro, em 41.3 milhões de euros, o que representa uma
forte quebra de 31%, face a igual mês de 2014.
Em termos globais, o volume total de contratos celebrados e reportados
no Observatório das Obras Públicas, foi de 64.5 milhões de euros,
representando uma variação negativa de 26%, face a janeiro de 2014.
TOP 5 - volume de concursos públicos promovidos – Janeiro
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Entidade
Águas do Algarve, S. A.
EP - Estradas de Portugal, S. A.
Águas do Porto E.M
Município de Guimarães
Município de Estremoz

Total Promovido
15.483.000 €
14.799.000 €
5.960.126 €
3.650.082 €
2.601.517 €
Fonte: Portal Base e OOP, informação recolhida a 16 de fevereiro de 2015
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