
Anúncios de Obras Públicas sobem 27,7%

Contratos Celebrados em queda pelo 15º 
mês consecutivo

Concursos Promovidos

Em março, o volume de obras públicas anunciado foi de 154 milhões de

euros, o que eleva o total de empreitadas de obras públicas promovidas

no primeiro trimestre do ano para os 383 milhões de euros, ou seja,

mais 27,7% que o verificado no trimestre homólogo de 2015.

Contratos Celebrados

Os contratos celebrados no primeiro trimestre e reportados no

Observatório das Obras Públicas, situaram-se em 181 milhões de euros,

valor que traduz uma quebra homóloga de 28% face a 2015. Trata-se do

15º mês consecutivo em que se verifica uma variação homóloga

negativa na contratação celebrada e registada. Os contratos celebrados

em resultado de Ajustes Diretos situam-se nos 81 milhões de euros,

menos 3% em termos homólogos. Os contratos celebrados em

resultado de Concursos Públicos promovidos totalizam apenas 88

milhões de euros, ou seja, pouco menos de metade (46%) que o

verificado no primeiro trimestre de 2015.

Deste modo, a divergência entre o volume total de anúncios de obras e

o respetivo volume de contratos celebrados no âmbito de concursos

públicos volta a acentuar-se significativamente. No primeiro trimestre

do ano, o total de concursos promovidos é, assim, 4,5 vezes superior ao

de contratos celebrados.

Valores Acumulados no fim do período(Milhões de euros) Fonte:Portal Base e OOP, informação recolhida a 10 de maio de 2016
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Promoções de 
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Públicas, crescem 

27,7%, no primeiro 

trimestre do ano.

Contratos Celebrados 

com variação 

negativa de 28%:

• Ajustes  Diretos com 

quebra de 3%

• Concursos Públicos 

caem 46%

AICCOPN 

Rua Álvares Cabral, 306
4050-040 PORTO
Telefone: 22 340 22 00
Fax: 22 340 22 97
www.aiccopn.pt
E-mail: geral@aiccopn.pt

SI
G

 0
01

/0

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% 1.169  20% 438      -4% 102      -2% 1.674  9%

2015 1.237  -22% 588      -49,7% 437      0% 95        -8% 1.120  -35%

mar-15 300      -49% 162      -22% 83        11% 5          -76% 251      -18%

mar-16 383      28% 88        -46% 81        -3% 13        142% 181      -28%
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