
Mercado das Obras Públicas agrava 
diferencial entre Obras a concurso e 

Contratos celebrados
Concursos Promovidos
Em Novembro, as promoções de concursos de empreitadas de obras
públicas recuperaram face ao recuo significativo registado no mês anterior,
com um total de 233 milhões de euros, mais 122 milhões que o verificado
em outubro. Esta recuperação deve-se ao lançamento do concurso público
relativo à construção dos túneis de drenagem da cidade de Lisboa, com um
preço base de 106 milhões de euros. Em termos acumulados, os concursos
de empreitadas de obras públicas promovidos até novembro registam um
crescimento homólogo de 78% e ascendem a 2.654 milhões de euros.

Contratos Celebrados
O volume total de contratos celebrados em novembro foi de apenas 94
milhões de euros, mantendo-se uma vez mais, bastante abaixo da média do
ano, 144 milhões de euros. Devido à evolução positiva verificada até ao fim
do 3º trimestre, o total de contratos celebrados e reportados desde o início
do ano situa-se em 1.729 milhões de euros, ou seja, mais 39% em termos
homólogos.
Os contratos celebrados no âmbito de concursos públicos representam 989
milhões de euros, mais 50% em termos homólogos. Note-se que este valor
é 2,7 vezes inferior ao total de concursos promovidos, elevando o
diferencial entre a contratação de empreitadas de obras públicas
anunciadas e a celebração de contratos para 1,7 mil milhões de euros, no
corrente ano.

Valores Acumulados no fim do período (Milhões de euros). Fonte: Portal Base e OOP, informação recolhida a 20/12/2017
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Concursos de Obras 
Públicas  Promovidos 
crescem 78%

Contratos Celebrados 
com crescimento 
homólogo acumulado 
de 39%:

• Ajustes  Diretos 
crescem 29%

• Concursos Públicos 
sobem 50%
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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% 627      -47% 454      3% 129      19% 1.210  -30%

2016 1.756  42% 718      14% 544      20% 93        -27% 1.355  12%

nov-16 1.492  33% 658      13% 492      19% 92        -1% 1.242  14%

nov-17 2.654  78% 989      50% 637      29% 104      13% 1.729  39%

Ajustes Diretos 
(2)

Outros 
Contratos 

Celebrados (3)

Total  Contratos 
Celebrados: 
(1)+(2)+(3)

Ano
Concursos 
Públicos 
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Públicos 
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