
Concursos Públicos anunciados atingem 
517 milhões de euros, mas contratos 

celebrados  não superam 160 milhões

Concursos Promovidos

Em abril, o volume de concursos de obras públicas promovido, ou seja,

objeto de anúncio de abertura em Diário da República, foi de 133

milhões de euros, valor que coloca o total de empreitadas de obras

públicas promovidas desde o início do ano nos 517 milhões de euros,

mais 31% que o verificado no período homólogo de 2015.

Contratos Celebrados

Até abril, os contratos resultantes de concursos públicos promovidos e

objeto de celebração efetiva de contrato, reportados no Observatório

das Obras Públicas, situaram-se em apenas 160 milhões de euros, valor

que corresponde a menos de um terço dos 517 milhões anunciados no

mesmo período e traduz uma quebra de 30%, em termos homólogos.
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Por sua vez, os contratos celebrados em resultado de Ajustes Diretos,

nos primeiros quatro meses do ano, situam-se nos 117 milhões de

euros, ou seja, registam uma ligeira variação positiva de 2% face ao

período homólogo de 2015.

No seu conjunto, os contratos celebrados e reportados até final de abril

totalizam 293 milhões de euros, menos 21% que o apurado no ano

anterior. Desde dezembro de 2014, ou seja, há 16 meses consecutivos

que se registam variações mensais negativas na contratualização de

empreitadas de obra pública.

Valores Acumulados no fim do período(Milhões de euros). Fonte: Portal Base e OOP, informação recolhida a 1 de junho de 2016
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2011 2.730  -30% 1.137  -    781      - 709      - 2.627  

2012 1.656  -39% 928      -18% 510      -35% 40        -94% 1.478  -44%

2013 1.679  1% 976      5% 457      -10% 105      160% 1.538  4%

2014 1.586  -6% 1.174  20% 441      -4% 108      19% 1.724  12%

2015 1.237  -22% 611      -48% 450      2% 128      19% 1.190  -31%

abr-15 394      -41% 227      -35% 115      7% 28        -22% 370      -25%

abr-16 517      31% 160      -30% 117      2% 16        -43% 293      -21%
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