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2015 foi o pior ano para o Mercado das Obras
Públicas, desde a entrada da Troika em Portugal

Promoções de
Concursos de Obras
Públicas, caem 22%
em 2015

Volume de Contratos
Celebrados com
quebra de 35%:
• Ajustes Diretos
reduzem-se 0,2%
• Concursos Públicos
caem 49,7%
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Concursos Promovidos
Em dezembro, o montante total de concursos de empreitadas de obras
públicas foi de 112 milhões de euros, valor que é o dobro do verificado
no mês anterior. No entanto, tendo em conta que novembro marcou,
precisamente um valor historicamente baixo e, ao longo do ano, o nível
de concursos lançados apresentou sempre variações homólogas muito
negativas, este registo mensal positivo foi incapaz de alterar um cenário
profundamente negativo neste domínio. Assim, 2015 termina com um
total de 1.237 milhões de euros de concursos de obras públicas
promovidos, valor que representa uma quebra de 22% face a 2014. Em
2011, ano em que Portugal recorreu à ajuda externa, o total de
concursos promovidos era de 2.730 milhões de euros, duas vezes mais
que o registado este ano.
Contratos Celebrados
Os contratos celebrados no mês de dezembro e reportados no
Observatório das Obras Públicas, situaram-se nos 107 milhões, ou seja,
mais 28 milhões que o apurado no mês anterior. O ano de 2015 encerra
com um total de 1.120 milhões de euros, o que representa uma queda
de 35% face a 2014. Os contratos celebrados em resultado de ajustes
diretos, encerram o ano com uma queda de -0,2%, enquanto que os
contratos celebrados em resultado de Concursos Públicos, registam uma
expressiva queda de 49,7% face a 2014.

Ano
2011
2012
2013
2014
2015

Contratos
Promovidos
2.730
-30%
1.656
-39%
1.679
1%
1.586
-6%
1.237
-22%

Total
2.627
1.478
1.538
1.674
1.120

Contratos Celebrados
Aj Diretos C.Públicos Outros
781
1.137
709
-44%
510
928
40
4%
457
976
105
9%
427
1.144
102
-35%
437
588
95

Valores Acumulados no fim do período(Milhões de euros) Fonte:Portal Base e OOP, informação recolhida a 29 de janeiro de 2016

