
Concursos Promovidos atenuam crescimento

Volume de Contratos Celebrados cai pelo 14º mês 
consecutivo e renova mínimos históricos

Concursos Promovidos

Em fevereiro, o montante total de concursos de empreitadas de obras

públicas promovidos foi de 113 milhões de euros, menos quatro

milhões que o verificado no mês anterior. Em termos homólogos, o

volume de concursos promovidos nestes primeiros dois meses de 2016

regista um crescimento de 19% face a 2015.

Contratos Celebrados

Os contratos celebrados até final de fevereiro e reportados no

Observatório das Obras Públicas, situaram-se em 111 milhões de euros,

valor que traduz uma quebra homóloga de 21% face ao valor apurado

em igual período de 2015. Esta quebra ocorre pelo 14º mês consecutivo

renovando-se, desta forma, os mínimos históricos desta série que

remonta a 2011. Os contratos celebrados em resultado de Ajustes

Diretos situam-se nos 43 milhões de euros, ou seja, menos 18% em

termos homólogos. Os contratos celebrados em resultado de Concursos

Públicos promovidos totalizam 63 milhões de euros, ou seja, menos 26%

que o verificado nos primeiros dois meses de 2015. Uma vez mais, o

diferencial entre o volume de concursos lançados e o correspondente

registo de obras objeto de efetiva contratualização de contrato volta a

agravar-se de forma extremamente significativa.

Valores Acumulados no fim do período(Milhões de euros) Fonte:Portal Base e OOP, informação recolhida a 31 de março de 2016
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2011 2.730  -30% 1.137  -    781      - 709      -30% 2.627  

2012 1.656  -39% 928      -18% 510      -35% 40        -39% 1.478  -44%

2013 1.679  1% 976      5% 457      -10% 105      1% 1.538  4%

2014 1.586  -6% 1.169  20% 438      -4% 102      -6% 1.674  9%

2015 1.237  -22% 588      -49,7% 437      0% 95        -22% 1.120  -35%

fev-15 194      -56% 85        -38% 52        9% 4          -68% 140      -29%

fev-16 230      19% 63        -26% 43        -18% 6          -74% 111      -21%
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