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Em 2014
Abertura de Concursos de Obras Públicas cai 6%
Contratos Celebrados diminuem 1%
Concursos Promovidos
2014 termina com uma variação negativa, face ao ano anterior, de 6%
no valor total dos concursos de empreitadas de obras públicas
promovidos que, ascenderam a 1.586 milhões de euros. O número total
de concursos lançados foi de 1.846, representando uma ligeira quebra,
de 1%, face a 2013. Desta forma, em termos médios, em 2014 foram
abertos, mensalmente, 154 concursos de empreitadas de obras
públicas, com um valor médio de cerca de 859 mil euros, sendo que os
21 contratos lançados com um valor superior a 5 milhões de euros
respondem por 43% do montante total.
Contratos Celebrados
Os Ajustes Diretos de empreitadas de obras públicas celebrados e
reportados no Observatório das Obras Públicas atingiram, em 2014, os
404 milhões de euros, valor que traduz uma redução de 12%, face a
2013. O valor médio dos Ajustes Diretos celebrados situou-se, no ano
passado, nos 35.565€, menos 3,6% que em 2013.
No que diz respeito aos contratos celebrados ao abrigo de concursos
públicos, o volume total reportado no Observatório das Obras Públicas
situou-se, em 2014, em 1.077 milhões de euros, o que representa um
crescimento de 10%, face a 2013.
Em termos globais, o volume total de contratos celebrados e reportados
no Observatório das Obras Públicas, foi de 1.529 milhões de euros,
representando uma variação negativa de 1%, face ao ano anterior.
TOP 5 - volume de concursos públicos promovidos – Dezembro
Entidade
Secretaria Regional da Educação e Cultura
Município de Matosinhos
Agência Portuguesa do Ambiente
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa
EEM - Empresa de Electricidade da Madeira

Total Celebrado
16.000.000 €
7.014.523 €
4.745.000 €
4.170.000 €
4.100.000 €

Fonte: Portal Base e OOP, informação recolhida a 26 de janeiro de 2015
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