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Nota: O presente documento constitui o Sumário Executivo do “Relatório do Mercado de Obras Públicas – Os
números do Mercado de Obras Públicas no 1º semestre de 2018”, uma análise estatística detalhada do mercado
durante os primeiros seis meses do ano, promovida pela AECOPS e que se encontra disponível aqui.

Comportamento do Mercado das Obras Públicas
no 1º semestre de 2018 - Análise detalhada
Sumário Executivo
1. Maior valor contratado, a menos empresas e da responsabilidade de menos donos de obra, tendo cada
contrato, em média, o dobro do valor registado um ano antes
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Ao longo dos primeiros seis meses de 2018, o montante de contratos de empreitadas de obras públicas
celebrados atingiu os 919 M€, traduzindo um crescimento de 11% face a igual período de 2017 e reforçando o
crescimento do investimento que se tinha iniciado, de forma expressiva, no ano anterior.
As principais conclusões a retirar da leitura dos números agora publicados são:
.

Expansão significativa do mercado nos dois anos mais recentes, com o valor das obras contratadas em 2018 a
duplicar a média do período 2015/2016;

.

aumento significativo da dimensão individual das obras contratadas em 2018, particularmente face ao ano
anterior, dado que ao acréscimo de +11% no valor contratado correspondeu uma redução de 60% no número
de contratos celebrados. Neste caso, foi 2017 que revelou um comportamento singular, durante o qual foi
celebrado um número fora do comum de contratos de reduzida dimensão mas de grande impacto a nível local,
dado que decorreram eleições autárquicas no último trimestre do ano;
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.

redução, em 2018, do número de donos de obra com contratos de obras públicas celebrados, apenas 591,
quando a média dos três anos anteriores apontava para 750 entidades ativas no mercado das empreitadas de
obras públicas ;

.

menos empresas com obras contratadas, 1.478 em 2018 face a uma média próxima das 2.200 nos três anos
anteriores. Face a 2017, o valor médio contratado por empresa adjudicatária cresceu quase para o dobro (de
322 mil € em 2017 para 622 mil € em 2018), enquanto que, face a 2015-2016, quase triplicou;

.

em 2018, o número médio de contratos celebrados por empresa foi o mais baixo nos últimos 4 anos (apenas
2,0 contratos por empresa).

CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS CELEBRADOS
2015 – I Sem

2016 – I Sem

2017 – I Sem

2018 – I Sem

Total do mercado

Total do mercado

Total do mercado

Total do mercado

Valor total dos contratos
celebrados

453,7 M€

446,4 M€

829,5 M€

919,3 M€

Número total de donos de
obra

749

667

824

591

Número de contratos
celebrados

4.816

4.817

6.846

2.877

Número de empresas
adjudicatárias

1.993

2.020

2.576

1.478

Valor médio contratado por
dono de obra

605,7
mil €

669,3
mil €

1.006,7
mil €

1.555,5
mil €

Número médio de contratos
por dono de obra

6,4

7,2

8,3

4,9

Número médio de contratos
por empresa

2,4

2,4

2,7

2,0

Valor médio contratado a
cada empresa

227,7
mil €

221,0
mil €

322,0
mil €

622,0
mil €

Números Chave

2. Lisboa mantem-se como principal destino do investimento público contratado
No primeiro semestre de 2018 e com base na análise dos contratos em que é conhecida a área geográfica da
respetiva execução, o distrito de Lisboa manteve-se como destinatário da maior parcela do investimento público
contratado durante o primeiro semestre do ano (145,5 Milhões de euros, correspondente a 16% do total),
seguido do distrito do Porto, área onde foram contratados 121 Milhões de euros (13% do valor total contratado
nesse período).
Nestes primeiros seis meses do ano, 6 distritos receberam montantes de investimento que corresponderam,
individualmente, a menos de 2% do investimento total (Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda e Vila Real)
enquanto 7 outros receberam uma fatia superior a 4% do montante total do investimento contratado (Aveiro:
7,4%, Coimbra: 5,0%, Lisboa: 15,8%, Porto: 13,2%, Região Autónoma da Madeira: 5,7%, Setúbal: 5,3% e Viseu:
4,4%).
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3. Obras Hidráulicas foram as que mais cresceram
Tal como nos anos anteriores, as obras relativas à construção de redes de energia, abastecimento de água e a
infraestruturas de transportes foram as responsáveis pela parcela mais significativa de investimento contratado
nos primeiros seis meses de 2018, ascendendo a 377 milhões de euros, ou seja, 41% do total. Em termos de
evolução, o seu crescimento foi de 23% em termos homólogos, longe dos 126% registados um ano antes.
Nos primeiros seis meses de 2018, foram as obras hidráulicas as que registaram o maior crescimento: 153% face
aos primeiros seis meses de 2017, com o seu peso no total dos contratos a passar de 2,2% em 2017 para 5,1% em
2018.
4. Obras de grande dimensão cresceram
Ao contrário do observado em 2017, foram os contratos de valor mais elevado os que registaram crescimentos
significativos, enquanto as obras de reduzido valor decresceram de forma acentuada.
Assim, o montante global dos contratos com valores até 332 mil euros (classes 1, 2 e 3 de alvará) caiu 49% face ao
primeiro semestre de 2017 (de 460 Milhões de euros desceu para apenas 246 Milhões de euros), enquanto os
contratos com valores mais elevados (classes 7, 8 e 9 de alvará) cresceram 227%, em termos homólogos
(totalizaram, em 2018, 271 Milhões de euros, face a apenas 87 Milhões de euros em 2017).
As obras relativas à classe 7 de alvará (superiores a 5.312 mil euros e até 10.624 mil euros) representaram a maior
fatia dos contratos celebrados até junho de 2018, num montante total superior a 186 milhões de euros (20,2% do
total).
De assinalar que, pela primeira vez nos últimos quatro anos, foi contratada uma obra da classe 9 (valor superior a
16,6 M€) durante os primeiros seis meses (eletrificação da Linha do Minho entre Viana do Castelo e Valença
Fronteira, incluindo estações técnicas, no valor de 18,2 Milhões de euros).

VALOR TOTAL DOS CONCURSOS PROMOVIDOS
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No 1º semestre de 2018 registou-se uma quebra na promoção de concursos de empreitadas de obras públicas,
-38% em número e -9% em valor, face ao período homólogo.
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Observou-se, igualmente, um decréscimo no número de entidades promotoras de concursos, -107 donos de obra,
o que se traduziu numa redução de 22%.
Em contrapartida, observou-se um aumento de 46% no valor médio dos concursos, bem como um acréscimo de
16% no valor médio posto a concurso por cada entidade promotora.

CONCURSOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS PROMOVIDOS
2015 – I Sem

2016 – I Sem

2017 – I Sem

2018 – I Sem

Total do mercado

Total do mercado

Total do mercado

Total do mercado

Número total de concursos
promovidos

996

1.132

1.913

1.194

Valor total dos concursos
promovidos

607,2
Milhões €

735,2
Milhões €

1.382,2
Milhões €

1.255,9
Milhões €

Número total de donos de
obra

316

337

491

384

Valor médio promovido por
dono de obra

1.921,5
mil €

2.181,6
mil €

2.815,0
mil €

3.270,5
mil €

Valor médio por concurso
promovido

609,6
mil €

649,5
mil €

722,5
mil €

1051,8
mil €

Números Chave

5. Obras de maior dimensão (classe 9 de alvará) são as únicas que crescem
Até junho de 2018 foram lançados 6 anúncios de procedimentos da classe 9 de alvará, sendo os dois
procedimentos de valor mais elevado relativos a obras de montantes superiores a 100 milhões de euros cada
(LINHA DE ÉVORA. EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO ALANDROAL- LINHA do LESTE, no
valor de 195 Milhões de euros e LINHA DE ÉVORA. EMPREITADA GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUBTROÇO
FREIXO- ALANDROAL, no valor de 105 Milhões de euros).
No total, as obras de valor unitário superior a 16,6 Milhões de euros totalizaram 450 Milhões de euros durante o
primeiro semestre de 2018, crescendo 442,0% face ao período homólogo de 2017.
Todos os montantes globais das restantes classes de alvará, da classe 1 à classe 8, sofreram reduções homólogas
face a 2017, sendo a mais expressiva, -55%, a relativa à classe 4 de alvará (obras de valor superior a 664 mil euros
e até 1.328 mil euros).
6. Escasso recurso a concursos limitados por prévia qualificação e concursos urgentes
Nos primeiros seis meses de 2018, 1.146 anúncios de procedimentos, valendo em conjunto 1,2 mil Milhões de
euros (correspondendo a mais de 95% do montante total posto a concurso) foram lançados com recurso ao
modelo de concurso público.
O recurso a concurso limitado por prévia qualificação aplicou-se a 31 anúncios, num valor global de 56,6 Milhões
de euros, correspondente a 4,5% do total posto a concurso. O modelo de anúncio urgente foi ainda menos
utilizado, tendo-se aplicado a apenas 12 procedimentos, num valor residual de 3,1 Milhões de euros.
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