
Contratação Pública | 1º Semestre de 2016
Concursos Públicos Promovidos recuperam face 
aos mínimos de 2015, mas Contratos Celebrados 

registam valores mais baixos de sempre

Concursos Promovidos

No primeiro semestre, foram publicados em Diário da República 1.127

anúncios de abertura de concursos de empreitadas de obras públicas,

que totalizaram 729 milhões de euros. Desta forma, o volume total de

concursos de obras públicas promovidas regista um crescimento de 26%

face ao período homólogo de 2015, ano em que se registaram os

montantes mais baixos em termos de lançamento de concursos de

obras públicas desde, pelo menos, o ano 2000.

Contratos Celebrados

Nos primeiros 6 meses de 2016, foi reportado no Observatório das

Obras Públicas um volume de 277 milhões de euros relativos à

celebração de contratos resultantes de concursos públicos promovidos,

ou seja, menos 19% que o apurado em 2015. Este valor equivale a 38%

do montante total de concursos de empreitadas de obras públicas que

foram promovidos no mesmo período.

Os contratos celebrados em resultado de Ajustes Diretos situam-se nos

215 milhões de euros, mais 12% em termos homólogos.

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

junho totalizam 522 milhões de euros, valor que traduz uma quebra de

9% face ao apurado em 2015. Não obstante tratar-se de uma

significativa atenuação face aos -30% apurados no final de 2015, trata-

se do pior semestre desde o início desta série estatística, em 2011.

Valores Acumulados no fim do período(Milhões de euros). Fonte: Portal Base e OOP, informação recolhida a 22 de julho de 2016
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Promoções de 
Concursos de Obras 
Públicas, com 
crescimento de 26%

Contratos Celebrados 
com variação 
negativa de 9%:

• Ajustes  Diretos 
crescem 12%

• Concursos Públicos 
caem 19%
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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% 625      -47% 453      3% 129      19% 1.206  -30%

jun-15 580      -38% 343      -42% 192      8% 40        -21% 575      -30%

jun-16 729      26% 277      -19% 215      12% 30        -26% 522      -9%
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