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Resumo 

O presente Relatório de Estágio realizado na Direcção-Geral do Orçamento teve 

por base a análise da Qualidade da Despesa Pública, em termos de eficiência e eficácia, 

relativamente a investimentos em infra-estruturas de Transportes. O objectivo é, por um 

lado, dar a conhecer toda esta temática – Qualidade das Finanças Públicas – e, por outro 

lado, explorar de forma detalhada 3 projectos que foram seleccionados no âmbito do 

PIDDAC 2010: Ligação Ferroviária a Espanha (Porto de Sines/Elvas/Espanha); 

Construção do Metro Sul do Tejo e a Modernização Tecnológica e Melhoria da 

Eficiência Energética dos Transportes Públicos. Tendo em consideração algumas 

limitações que envolveram a elaboração deste estudo, tais como a falta de dados da 

evolução dos projectos, foi possível chegar a determinadas conclusões através de 

indicadores de desempenho (análise de inputs, outputs e outcomes dos projectos).  

Relativamente ao Projecto da Ligação Ferroviária a Espanha, foram claramente 

visíveis os resultados desta infra-estrutura, tanto em termos do forte aumento da 

competitividade que este sector obteve, como no desenvolvimento do Porto de Sines. 

Foi um projecto eficiente, com valores da despesa dentro do previsto e com a 

concretização de todos os objectivos propostos. O projecto com vista à modernização 

dos transportes públicos remeteu-nos para diferentes análises ao longo da duração do 

projecto. Até 2009 o projecto considerou-se eficiente visto ter alcançado as metas 

pretendidas e no ano 2010 registou uma taxa de execução muito baixa, derivado 

principalmente à fraca adesão nas candidaturas. A construção do Metro Sul do Tejo 

prometia grandes vantagens para a sociedade envolvente, no entanto, verificou-se que a 

adesão a este transporte não foi, desde a sua implementação, o desejado, provocando 

fortes indemnizações ao Estado. Os custos desta construção foram sempre inferiores aos 

que eram previstos, mas apesar disso não se verificaram os objectivos pretendidos, 

principalmente na meta dos 85mil passageiros/dia, para o projecto ser considerado 

rentável.  
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Abstract 

This Report Stage held at the Directorate General of Budget was based on the 

analysis of the quality of public spending, in terms of efficiency and effectiveness, 

relating investment in transport infrastructures. The aim is, firstly, to make known this 

whole topic - Quality of public finances - and, secondly, to explore in detail three 

projects that were selected under PIDDAC 2010: Spanish Railway Connection (Port of 

Sines/Elvas/Spain); Construction of the Metropolitan South of the Tagus and 

Technological Modernization and Improvement of Energy Efficiency of Public 

Transportation. Taking into account some limitations involving the preparation of this 

study, such as the lack of data on projects’ progress, it was possible to reach certain 

conclusions through performance indicators (analysis of projects’ inputs, outputs and 

outcomes). 

For the Spanish Railway Connection Project, there were clearly visible results of 

this infrastructure, both in terms of the strong growth in competitiveness achieved in 

this sector, as in the development of the Port of Sines. It was an efficient project, with 

values within the planned spending and the achievement of all the purposed objectives. 

The project to modernize public transportation, referred to in different analysis 

throughout the duration of the project. Until 2009 the project was considered to be 

efficient since it achieved the desired targets and in the year 2010 showed a very low 

rate of implementation, derived mainly by the low number of applications. The 

construction of the Metropolitan South of the Tagus promised great benefits to the 

surrounding society, however, found that adherence to this transport was not, since its 

implementation, the desired/expected, causing heavy compensations to the Government. 

The cost of this construction were always lower than those that were predicted but, 

despite of that, the desired goals weren’t accomplished, particularly the goal of 85 

thousand passengers/day, for the project to be profitable. 

 

 

Keywords: Public Expenditure, Efficiency, Effectiveness, PIDDAC; Investment in 
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Enquadramento 

O presente relatório de estágio, reporta-se à descrição do estágio curricular, cuja 

duração foi de 400 horas, realizado na Direcção-Geral do Orçamento do Ministério das 

Finanças e da Administração Pública (MFAP). O estágio decorreu entre os meses de 

Fevereiro a Maio, sob a orientação da Dr.ª Conceição Amaral, Directora dos Serviços da 

Direcção de Serviços de Análise e Finanças Públicas (DSAFP).  

O estágio curricular enquadra-se no Mestrado de Economia e Políticas Públicas do 

Instituto Superior de Economia e Gestão e teve em vista não só confrontar a Estagiária 

com a funcionalidade da Instituição onde decorreu o estágio, como elaborar um estudo 

que, no caso presente, teve por base a análise da qualidade da despesa pública, em 

termos de eficiência e eficácia aplicada a 3 Projectos de Investimento em Infra-

estruturas de Transportes no âmbito do PIDDAC 2010.  

Este Mestrado destina-se principalmente a todos os que se dedicam ou se 

interessam pela boa governação económica e pela eficácia das políticas públicas, ter a 

oportunidade de realizar o Estágio na Direcção-Geral do Orçamento fez todo o sentido, 

visto que se trata de uma instituição que trabalha em prol da gestão pública. Toda a 

teoria que obtive na Licenciatura de Economia como neste Mestrado, nas disciplinas 

como Economia Pública, Economia Instituições e Desenvolvimento, Política 

Económica, entre outras, contribuiriam para uma melhor percepção das matérias 

abordadas no Estágio. 

 

Caracterização da Organização  

A Direcção-Geral do Orçamento (DGO), cuja origem remonta há cerca de 150 

anos, com a anterior designação de Direcção-Geral da Contabilidade Pública é o serviço 

operacional do MFAP responsável pela elaboração do Orçamento do Estado, o controlo 

da sua execução e a prestação das contas do Estado, assumindo assim um papel central 

no processo orçamental.  

Os objectivos estratégicos que orientam a acção da DGO numa perspectiva de 

médio prazo são
1
: i) reforço da transparência e da qualidade das contas públicas, ii) 

melhoria dos procedimentos orçamentais e iii) inovação dos processos de gestão e 

valorização dos recursos humanos.  

Os dois primeiros objectivos estão relacionados directamente com a Missão da 

DGO em que incide na “transparência das contas públicas” e a reforma do processo 

orçamental “em linha com as melhores práticas europeias” como elementos necessários 

à consolidação e promoção da sustentabilidade das finanças públicas. O terceiro 

                                                           
1
 De acordo com o Plano de Actividades da DGO para 2011 
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objectivo estratégico tem em vista uma melhoria sustentada do funcionamento da 

própria DGO, que é também uma condição necessária para a realização da sua Missão.  

 A DGO pretende ser reconhecida pelos cidadãos e pelos organismos da 

Administração Pública como uma referência em matéria de boas práticas orçamentais. 

A sua acção pauta-se por um conjunto de valores, em que se destacam o rigor, a 

transparência, a cooperação, a responsabilidade e a capacidade estratégica.  

 

 

Actividades desenvolvidas na DGO  

Este estágio curricular esteve interligado, especificamente, com a Direcção de 

Serviços de Análise e Finanças Públicas (DSAFP) e a Direcção de Serviços do 

PIDDAC (DSPI). Teve como principais actividades: 

(1) A elaboração de um estudo sobre a Qualidade da Despesa Pública de 

investimentos em infra-estruturas de Transportes  

(2) O contacto funcional com a DSAFP e com a DSPI.  

No âmbito da DSAFP, foi possível ter acesso a diversa documentação que serviu de 

suporte teórico à elaboração do estudo sobre a Qualidade da Despesa Pública. 

Adicionalmente foi desenvolvida uma actividade que consistiu na recolha e tratamento 

de informação sobre a execução orçamental de 308 municípios.  

No âmbito da DSPI, foi possível conhecer o funcionamento do Sistema de 

Informação do PIDDAC (SIPIDDAC) que forneceu uma parte importante de 

informação estatística, principalmente de natureza financeira, utilizada no estudo sobre 

a qualidade da despesa pública. 

Concretamente, foi possível testemunhar a riqueza de informação sobre projectos 

de investimento na Administração Central mas também conhecer algumas das 

limitações dessa informação, em particular de informação referente à execução física 

dos projectos de investimento.  

Pelos motivos expostos, considera-se que a experiência e os conhecimentos 

adquiridos no estágio na DGO constituirá, seguramente, uma mais-valia para no futuro 

inserir no mercado de trabalho.  
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Introdução  

A análise da qualidade da despesa pública tem merecido uma atenção acrescida, 

não só no universo académico mas também por parte dos decisores de política 

económica. O interesse crescente nesta temática tem sido motivado, em grande parte, 

pela pressão crescente exercida sobre a sustentabilidade das finanças públicas na 

generalidade dos Países, por factores como a evolução demográfica, designadamente 

pelo efeito do envelhecimento da população na despesa pública, pela globalização e 

mais recentemente pelos efeitos decorrentes da crise económica e financeira 

internacional.  

Muitos estudos têm demonstrado que a despesa pública orientada para o 

investimento, seja em capital humano, infra-estruturas ou em progresso técnico, pode 

impulsionar o crescimento económico a longo prazo. Estudos como o de Ligthart 

(2000), de Pereira e Andraz (2002, 2004) e de Pina e St. Aubyn (2002, 2005) apontam 

que o investimento público é uma excelente forma de revitalizar a economia, não só 

porque tem um papel importantíssimo na promoção de objectivos de curto prazo, como 

a criação de emprego, como também é possível discutir todos os seus impactos, a longo 

prazo, no crescimento económico, competitividade externa da economia e coesão 

económica. Os investimentos públicos podem contribuir directa ou indirectamente para 

a redução do desemprego, visto que este criará postos de trabalho, haverá efeitos de 

redução de encargos com o subsídio de desemprego e um aumento no valor dos 

impostos e contribuições pagas por estes novos trabalhadores, o que provocará um 

impacto positivo nas contas públicas.  

Muitos dos investimentos que contribuem para a melhoria da produtividade e da 

competitividade da economia, contribuem também positivamente para a evolução das 

contas públicas, limitando os efeitos da despesa na carga fiscal futura. Estudos 

empíricos, como é o exemplo de Aschauer (1989), salientam que os investimentos de 

iniciativa pública podem fomentar o aumento da competitividade e da 

internacionalização da economia, contribuindo, dessa forma, para aumentar a eficiência 

da economia e para combater o défice externo.  

É neste sentido, que a qualidade das finanças públicas é um tema fulcral nos dias de 

hoje. De acordo com as várias dimensões da qualidade das finanças públicas, o presente 

trabalho tem como objectivo analisar a qualidade da despesa pública, em termos de 

eficiência e eficácia dessa despesa em 3 projectos de investimento em infra-estruturas 

de transportes, num enquadramento orientado para o crescimento. Este objectivo 

constitui um meio de maximizar o efeito da despesa pública sobre o crescimento 

económico, sendo apontado pela OCDE como uma das melhores praticas a aplicar para 

promover o crescimento económico a longo prazo. Isto porque, ao tornar a despesa 

pública mais eficiente, faz com que haja recursos disponíveis para outras áreas 

prioritárias, acabando por evitar acréscimos na carga fiscal.  
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O trabalho está estruturado em 5 capítulos. O primeiro capítulo apresenta o contexto 

do tema e os conceitos de qualidade, eficiência e eficácia da despesa pública. O segundo 

capítulo exibe o enquadramento teórico no que corresponde aos investimentos no 

âmbito do PIDDAC. Este capítulo torna-se extremamente importante para a sustentação 

do tema em si. No terceiro capítulo encontra-se a caracterização dos projectos de 

investimento que serão analisados. No quarto capítulo são disponibilizados os 

resultados da respectiva avaliação em termos de eficiência e eficácia. Por último, o 

quinto capítulo apresenta, em síntese, as principais conclusões do estudo bem como as 

suas limitações.  
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I. Qualidade das Finanças Públicas 

A qualidade das Finanças Públicas, relaciona-se com a orientação da despesa 

pública, de forma eficiente, para as prioridades da política económica e social e tem por 

base um sistema fiscal que incentiva o trabalho e o investimento, que promove a 

equidade, combate a fraude e a evasão e promove a sustentabilidade ambiental.  

Torna-se então num conceito com várias dimensões, abrangendo todos os aspectos 

da política orçamental que proporcionem os objectivos macroeconómicos da política 

orçamental, em particular, o crescimento económico a longo prazo. Compreende as 

políticas públicas que assegurem não apenas posições orçamentais saudáveis e 

sustentáveis a longo prazo mas que facilitem o ajustamento e a estabilização da 

economia. Actualmente, os Estados-Membros da UE continuam a defrontar-se com 

importantes desafios que deixam pouca margem para abrandar a vigilância em termos 

de política orçamental. Em primeiro lugar, o crescimento do PIB potencial ainda é 

limitado em muitos Estados-Membros, reflectindo em parte, uma incorrecta utilização 

dos recursos, nomeadamente no sector público. Ao mesmo tempo, a actual conjuntura 

económica e financeira, caracterizada por fortes desequilíbrios orçamentais, aumenta a 

exigência de rigor na utilização dos recursos públicos, bastante escassos. Em segundo 

lugar, o envelhecimento da população continuará a exercer pressões sobre a 

sustentabilidade das finanças públicas. Por último, a crescente exposição à concorrência 

mundial exerce pressões sobre os governos da UE no sentido de baixar a elevada carga 

fiscal administrativa e regulamentar na Europa e melhorar a oferta de serviços e de bens 

públicos, a fim de aumentar a competitividade das economias.  

Para fazer face a estes desafios, foi necessário definir uma abordagem global em 

matéria de política orçamental, que aumentasse a qualidade das finanças públicas e 

promovesse o crescimento económico a longo prazo. Do ponto de vista da supervisão 

macroeconómica da UE, uma maior ênfase na qualidade das finanças públicas abre 

perspectivas para uma melhor correlação entre os vários instrumentos de governação 

económica. Neste contexto, o PEC a partir de 2008 determina que os programas de 

estabilidade e de convergência devem conceder especial atenção à qualidade das 

finanças públicas, isto porque a melhoria da qualidade da despesa pública reforça o 

objectivo da estabilidade macroeconómica e sustentabilidade das finanças públicas. 

Neste contexto, a utilização eficiente dos recursos públicos torna-se cada vez mais 

premente.   
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Figura 1. Dimensões da Qualidade das Finanças Públicas 

 
Fonte: Comissão Europeia, 2009 

 

A conceptualização deste tema como uma estrutura com várias dimensões poderá, 

deste modo, reflectir melhor as múltiplas relações com o crescimento económico. As 

várias dimensões da qualidade das finanças públicas num enquadramento orientado para 

o crescimento estão representadas na Figura 1. 

O impacto no crescimento pode advir das seguintes dimensões: (i) a dimensão do 

sector público; (ii) o nível e a sustentabilidade das posições orçamentais; (iii) a 

composição e a eficiência da despesa pública; e (iv) a estrutura e a eficiência dos 

sistemas fiscais; (v) a governance orçamental, isto é, a existência de regras, de 

instituições e de procedimentos orçamentais, os quais podem afectar todas as quatro 

dimensões acima mencionadas. Além disso, o funcionamento dos mercados e o 

enquadramento empresarial são influenciados pelas finanças públicas, e, 

consequentemente, podem ser considerados indirectamente, como uma outra dimensão.  

No presente trabalho, a análise da qualidade das Finanças Públicas irá incidir sobre 

o crescimento e dimensão da eficiência e eficácia da despesa pública, enquanto factor 

promotor do crescimento económico.  

 

I.I. Conceitos de Eficiência e Eficácia  

O conceito de eficiência relaciona outputs (bens produzidos e serviços prestados) 

ou outcomes com inputs (recursos utilizados). Melhorar a eficiência implica fazer mais 

com os mesmos recursos ou obter os mesmos outputs com menos recursos. 

O outcome (resultado ou impacto socioeconómico) está muitas vezes ligado aos 

objectivos de bem-estar ou crescimento e, portanto, pode ser influenciado por múltiplos 

factores (factores ambientais ou exógenos). 



                                                Qualidade da Despesa Pública – Investimento em Infra-estruturas  
 
 

8 | P á g i n a  
 

Figura 2. Conceitos de Eficiência e Eficácia 

 
Fonte: Comissão Europeia, Occasional Papers 37, 2008 

Em 1957, Farrell
2
 já tinha abordado a questão da eficiência e destacou a sua 

importância para os decisores de política económica, "é importante saber até que ponto 

um determinado sector pode esperar um aumento de outputs através do aumento da sua 

eficiência, sem absorver mais recursos". Dado que os recursos no sector público são, na 

sua maioria, gerados através de impostos e de taxas, as distorções na afectação dos 

mesmos limitam o crescimento económico, sendo nessa perspectiva que consideramos 

que os gastos públicos devem ser efectuados com o objectivo de melhorar o crescimento 

económico a longo prazo, tendo em conta aspectos de equidade.  

Ao medir a eficiência, uma distinção pode ser feita entre a eficiência técnica e 

económica. A eficiência técnica mede a relação pura entre inputs e outputs, tendo a 

fronteira de possibilidade de produção em consideração. No entanto, nem todas as 

formas de eficiência técnica têm um sentido económico, e é esta eficiência – económica 

- que apresenta custos e benefícios. A eficiência económica reflecte a ligação entre a 

combinação óptima de factores de produção, tendo em conta os custos e benefícios e o 

resultado alcançado.  

Idealmente, a eficácia deve ser medida através da relação entre os inputs ou os 

outputs e os objectivos pretendidos (outcomes), ou seja, o impacto das políticas seguidas 

na sociedade. Na ausência de informação sobre os impactos, a eficácia é muitas vezes 

avaliada pelos resultados ou pelas realizações. A eficácia torna-se mais difícil de 

avaliar, pois o resultado é muitas vezes influenciado por escolhas políticas. Por 

exemplo, os outputs sobre a construção de uma linha férrea fazendo a ligação a várias 

cidades são muitas vezes medidos pelo número de passageiros que utilizam esta infra-

estrutura ou pela taxa de empregabilidade que aquela infra-estrutura trouxe àquelas 

cidades.  

Na situação de múltiplos inputs e outputs, a definição de eficiência adquire uma 

complexidade acrescida pelo facto de ser necessário agregar na mesma medida 

                                                           
2
 Farrell (1957), pp. 11 

Factores ambientais/de enquadramento 

Enquadramento Legislativo, socioeconómico, clima, … 
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grandezas heterogéneas com valores intrinsecamente distintos no quadro do processo 

produtivo global, o que implica a atribuição de pesos diferenciados. O outcome tem que 

ser visto num contexto mais amplo, como a selecção dos objectivos subjacentes a uma 

escolha política. Os resultados são, além disso, muitas vezes determinados por factores 

externos, como estilo de vida e condições socioeconómicas. Por isso, é muito difícil 

isolar estes aspectos. O desempenho do sector público pode ser afectado por vários 

factores, como factores institucionais e estruturais ou outras características específicas 

de cada país. Esses factores podem estar fora do controlo das autoridades públicas. De 

acordo com vários estudos, tais factores têm grande impacto sobre o nível de eficiência 

e eficácia. 

  

I.II. Despesa da Administração Pública, por Funções  

Os efeitos sobre o crescimento económico da despesa pública dependem não só do 

nível da despesa mas também da sua composição, conforme ilustrado na Figura 1. 

Como podemos verificar, de acordo com o gráfico seguinte, a despesa pública em 

Portugal registou uma tendência crescente desde 2000 a 2005, tendo de seguida 

diminuído até 2008, ano em que se verificou uma desaceleração da actividade 

económica à escala global. 

 

Gráfico 1. Despesa Pública Total em % do PIB 

 

Nota: e - estimativa; p - previsão  
Fonte: Eurostat 

 

Com base nos dados da Comissão Europeia, e como podemos verificar no Anexo 1, 

o peso da despesa pública no PIB não se afastou muito da média europeia. É de destacar 

também o crescimento acentuado da despesa pública em 2009, chegando a representar 

cerca de 50% do PIB tanto nos Países do euro como na UE (27), estimando-se o mesmo 

para 2010. Este aumento foi fortemente condicionado pelo efeito da crise económica e 

financeira internacional por via do funcionamento dos estabilizadores automáticos e na 
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sequência das medidas de estímulo orçamental e, em alguns casos, de apoio ao sector 

financeiro. A crise económica e financeira veio assim juntar-se ao impacto económico 

negativo do envelhecimento demográfico na despesa pública.  

O peso da despesa pública de 1999 a 2009 em Portugal, manteve-se acima dos 40% 

do PIB, destacando-se o aumento acentuado com as prestações sociais que em 2009 

ascenderam a 36% da despesa total da Administração Pública, tratando-se assim da 

mais importante categoria da despesa pública, seguido das despesas em Educação, 

Saúde e Serviços Gerais da Administração Pública.  

 

Gráfico 2. Despesa da Administração Pública por Funções (% do PIB) em Portugal 

 
  Fonte: Eurostat 

 

A despesa pública com os assuntos económicos (onde se insere todo o tipo de 

investimento em transportes e comunicações) representava em 1999 e 2009, 11% e 8% 

da despesa total, respectivamente. Verifica-se portanto, que cinco funções
3
, de acordo 

com o Gráfico 2, representam a parte mais significativa da despesa pública em Portugal: 

protecção social (17%), saúde (7%), serviços gerais da AP (7%), educação (7%) e 

assuntos económicos (4%). O gráfico circular (Gráfico 3) representa a totalidade do 

PIB, onde 48% corresponde à despesa pública em 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 De acordo com a classificação COFOG (Classification of the Functions of Government) - Anexo 2 
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Gráfico 3. Despesa Pública em Portugal (% do PIB) – sectores 

           

 

 

O Quadro 1 apresenta uma desagregação da despesa pública em Assuntos 

Económicos nos diversos Estados Membros da União Europeia.  

 

Quadro 1. Desagregação da Despesa Pública em Assuntos Económicos (% da Despesa 

Total) 

 

Fonte: Eurostat 
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7% 
1% 
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1% 
4% 
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7% 

52% 
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1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009

UE 15 : : : : : : : : : : : : : : 3,8 4,3

Zona Euro : : : : : : : : : : : : : : 4,1 4,3

Bélgica : : : : : : : : : : : : : : 4,8 5,9

Bulgária 0,9 1,6 0,9 0,4 0,5 0,0 0,1 0,1 1,8 1,9 0,1 0,1 0,0 0,0 4,4 4,0

Rep. Checa 0,5 0,5 1,4 0,8 0,2 0,1 0,2 0,0 4,1 5,4 0,0 0,0 1,7 0,8 8,3 7,6

Dinamarca 1,2 0,9 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 : : : : 0,3 0,1 3,6 3,1

Alemanha : 1,1 : 0,3 : 0,1 : 0,3 : 1,7 : 0,0 : 0,3 4,3 3,6

Estónia 0,2 0,3 1,0 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 2,7 2,8 0,1 0,0 0,3 0,8 4,4 5,1

Irlanda 0,4 2,9 1,0 0,6 0,0 0,1 0,2 0,1 1,9 2,9 0,1 0,0 0,5 0,8 4,0 7,4

Grécia : 0,9 : 0 : 0,0 : 0,1 : 1,7 : 0,0 : 2,6 5,5 5,3

Espanha 1,2 1,4 0,6 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 2,0 2,5 0,0 0,1 0,5 0,7 4,6 5,6

França : : : : : : : : : : : : : 0,4 3,2 3,1

Itália 0,2 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,7 0,7 1,9 2,3 0,1 0,1 0,5 0,4 4,0 4,4

Chipre 0,3 0,3 1,3 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 0,9 0,2 0,2 1,0 1,0 4,1 3,5

Letónia : 1,8 : 1,2 : 0,0 : 0,1 : 3,9 : 0,0 : 0,3 5,6 7,3

Lituânia : 0,2 : 1,4 : 0,2 : 0,0 : 2,0 : 0,0 : 0,1 : 4,0

Luxemburgo 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 3,0 3,4 0,0 0,0 0,2 0,3 4,2 4,8

Hungria 1,4 0,9 1,6 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 2,8 3,2 -0,6 0,1 0,5 0,5 5,9 5,5

Malta : 1,0 : 0,8 : 0,0 : 0,7 : 1,7 : 0,1 : 0,7 7,6 5,0

Holanda : : : : : : : : : : : : : : 4,9 5,8

Austria 1,6 1,5 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,1 0,1 0,1 0,3 0,7 4,9 5,0

Polónia : 0,3 : 0,8 : 0,1 : 0,1 : 3,9 : 0,0 : 0,2 : 5,3

Portugal 0,9 0,4 0,8 0,5 0,0 0,1 0,5 0,3 1,7 1,9 0,0 0,0 0,7 0,8 4,7 3,9

Roménia : : : : : : : : : : : : : : 4,5 6,8

Eslovénia 0,7 2,0 0,8 0,7 0,1 0,1 0,4 0,0 2,9 2,5 0,0 0,2 0,3 0,4 5,3 5,0

Eslováquia : : : : : : : : : : : : : : 9,0 5,2

Finlândia : 0,8 : 1,1 : 0,0 : 0,1 : 2,4 : 0,0 : 0,6 5,6 5,1

Suécia 0,0 0,9 : 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 3,0 : 0,1 0,0 0,2 4,3 4,7

Reino Unido 0,4 0,7 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 1,2 2,2 0,0 0,0 0,1 1,1 2,0 4,3

Islândia : : : : : : : : : : : : : : 6,7 6,0

Noruega 0,7 0,5 1,3 0,7 0,1 0,1 0,2 0,0 2,8 2,6 0,1 0,1 0,2 0,5 5,3 4,4

Suiça : : : : : : : : : : : : : : : 4,2

Combustíveis  
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A principal componente dos Assuntos Económicos é a despesa em investimentos 

no sector dos transportes. Comparativamente com todos os outros sectores verificamos, 

de 1999 para 2009, que a maioria dos Países regista uma subida nos investimentos nesta 

área. 

Nos países como a República Checa e o Luxemburgo, a despesa pública em 

Transportes representa uma parcela grande no total da despesa pública, ao contrário de 

Chipre que regista um peso menor nesta área. A Suécia, a República Checa e o Reino 

Unido de 1999 para 2009 registaram um aumento substancial na despesa em 

Transportes, aumentando 2,7 e 1,3 e 1 p.p. respectivamente.  

A elevada importância dos assuntos económicos, verificou-se também em Portugal 

com o aumento no peso da despesa pública de 1999 para 2009. Isso também é visível na 

maior parte dos novos Estados Membros onde estas despesas assumem maior 

importância, principalmente no que se refere aos investimentos em Transportes. Em 

2009, Portugal destacava se com 1,9% no sector dos Transportes, ou seja quase metade 

do peso da despesa pública em Assuntos Económicos (3,9%). O anexo 3 apresenta 

informação detalhada apenas no que corresponde ao investimento em infra-estruturas 

nos Transportes de todos os Estados Membros.  

 

I.III. Impacto da Despesa Pública no Crescimento Económico  

O investimento público em infra-estruturas de transporte é considerado em vários 

estudos, que analisam a relação entre a composição da despesa pública e o crescimento, 

um instrumento crucial na promoção de crescimento económico. 

O efeito da composição da despesa pública no crescimento económico, foi 

abordado de forma simples pelos modelos de crescimento endógeno de Barro (1990) e 

Barro e Sala-i-Martin (1992), onde esse efeito era analisado através da classificação da 

despesa em “produtiva” e “não produtiva”. Despesas que entram na função de produção 

afectam a taxa de crescimento ("produtivas"), enquanto que as despesas não produtivas 

apenas afectam o crescimento económico se financiadas pelos impostos de distorção. A 

classificação da despesa pública em "produtiva" e "não produtiva" e impostos 

"distorcionários” e "não distorcionários” (no que diz respeito às decisões de 

investimento) permite perceber que os impactos da política orçamental no crescimento 

dependem tanto da composição da despesa pública como das formas de tributação 

utilizadas para financiar esses gastos (se os impostos prejudicam as decisões de 

investimento, incluindo o investimento em capital humano). 

Muitos estudos entre os quais, Haque e Kim (2003),  Adam e Bevan (2005) e 

Gemmell N., R. Kneller e I. Sanz (2009) mostram que a despesa pública em sectores 

geralmente considerados como "produtivos" (Transportes e Comunicações, Educação, 

Saúde, por exemplo) têm efeitos positivos significativos no crescimento de longo prazo. 
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No quadro seguinte são apresentados os resultados empíricos das regressões 

realizadas no estudo de Gemmell para cada uma das componentes da despesa pública 

sobre o crescimento económico de longo prazo. Constata-se que os maiores impactos 

positivos estão associados, principalmente, com a despesa em Transportes e 

Comunicações; e educação. 

 

Quadro 2. Impacto da despesa Pública no Crescimento Económico 

 
Notas: Os resultados foram obtidos controlando as regressões pelos possíveis efeitos de endogeneidade entre a 

despesa pública e o crescimento económico. A variável dependente é a taxa de crescimento real do PIB. As 

regressões incluem, como variáveis de controlo, para além das variáveis identificadas na tabela, os impostos 

desagregados em distorcionários e não distorcionários, o rácio investimento privado não residencial/PIB e a taxa de 

crescimento do emprego.  

*, ** Nível de significância de 10 e 5%, respectivamente. 

Fonte: Gemmell, N., Kneller, R. e Sanz, I. (2009) 

 

Pelo contrário, de acordo com o estudo de Gemmell et al. (2009), existem despesas 

públicas que têm um impacto negativo no crescimento a longo prazo (defesa, habitação, 

serviços públicos e actividades recreativas).  

De facto, investimentos em Transportes e Comunicações proporcionam ao sector 

privado, quer às famílias quer às empresas, externalidades positivas que muito 

contribuem para o bem-estar das primeiras e para o aumento da produtividade das 

segundas. No caso das empresas, é ainda de esperar que o investimento em infra-

estruturas tenha uma contribuição positiva para a promoção, quer do emprego, quer do 

investimento privado e, em última análise, do produto privado. Finalmente, o impacto 

destes investimentos no desempenho económico não deixa de se traduzir numa base 

fiscal mais alargada e, portanto, em benefícios futuros a nível da receita fiscal para o 

Estado Português. 
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II. Despesa em Investimento no âmbito do PIDDAC 

II.I. O que é o PIDDAC?  

Em 1987 surgiu a iniciativa de criar o Programa de Investimentos e Despesas de 

Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), o qual foi estabelecido como 

um programa de carácter plurianual, destinado a funcionar como quadro de referência 

da despesa da Administração Central em investimento. Surge na sequência do abandono 

dos planos de fomento (o último foi de 1968-1973), iniciando-se pela criação do 

Capítulo 50 -Investimentos do Plano
4
, incluindo os investimentos efectuados pelos 

serviços e fundos autónomos através de receitas próprias e fundos comunitários. 

Actualmente, o Sistema de Informação do PIDDAC, SIPIDDAC, da 

responsabilidade da DGO, contém o registo da informação sobre a execução financeira 

e física dos projectos de investimento inscritos em PIDDAC, nomeadamente sobre a sua 

execução ao longo do ano. Mostra-se por isso diferente, em relação aos restantes 

sistemas, não só no que respeita à disponibilidade de informação financeira, como 

também se preocupa com a informação de desempenho.  

No âmbito do PIDDAC deverão ser inscritos todos os projectos de investimento das 

administrações públicas que constituem o sector institucional “Administração Central”. 

Pode ser definido como um instrumento financeiro de operacionalização de política do 

Estado, de execução anual e é descrito através do mapa XV do Orçamento do Estado, 

que detalha de forma regionalizada os respectivos programas e medidas orçamentais, 

articulados com as GOP (Grandes Opções de Plano) e com o QCA (Quadro 

Comunitário de Apoio), evidenciando os encargos plurianuais e as fontes de 

financiamento, isto é, as prioridades para a inscrição dos projectos são: 

 Prioridade 1: projectos novos ou em curso integrados no QCA ou outras 

formas e financiamento; 

 Prioridade 2: projectos co-financiados em curso com responsabilidades 

contratuais já assumidas; 

 Prioridade 3: projectos novos que correspondam à execução das grandes 

prioridades do governo;  

A despesa deve ser rigorosamente classificada de acordo com a classificação 

económica a fim de evitar alterações ao longo do ano. Devem por isso, ser quantificados 

indicadores físicos a fim de permitir a avaliação em termos de eficácia, economia e 

eficiência.  

Todavia, caracteriza-se por ser um programa que cobre apenas muito parcialmente 

a despesa da administração central, o PIDDAC enquanto instrumento de gestão tem-se 

                                                           
4 Inclui-se nas contas gerais do estado (CGE) a partir de 1977, incluindo os Decretos-lei e Lei que definem a estrutura 

orçamental e regras orçamentais.  
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revelado inconsequente. Segundo o Relatório Final da Comissão para a Orçamentação 

por Programas, isto deve-se a várias razões, das quais o facto do acompanhamento do 

PIDDAC incidir exclusivamente em organismos financeiros, não existindo capacidade 

por parte dos organismos centrais e sectoriais competentes para efectuarem o 

acompanhamento e avaliação dos indicadores definidos, o que descredibiliza o processo 

de orçamentação.  

 

II.II. Evolução do Investimento em PIDDAC 

Nos últimos anos, o investimento realizado no âmbito do PIDDAC tem assumido 

menor expressão (Gráfico 4), influenciado pelas alterações de consolidação orçamental. 

Em termos globais, a evolução da despesa afecta ao PIDDAC tem sido condicionada 

por vários factores, com destaque para as restrições orçamentais impostas ao nível do 

Capítulo 50 do Orçamento do Estado (financiamento nacional), decorrente da 

necessidade de imprimir um controlo rigoroso das despesas públicas, de forma a 

prosseguir o processo de consolidação orçamental, constante dos critérios de 

convergência nominal, impostos pela UE. 

 

Gráfico 4. Evolução do Investimento em PIDDAC (milhões de €) 

 
         Fonte: DGO, SIPIDDAC 

 

No ano 2005 os investimentos do PIDDAC atingiram valores muito elevados, ao 

contrário do ano 2008 que registou até à data o menor valor em investimentos neste 

âmbito.  

O PIDDAC ao longo dos anos concentrou-se essencialmente em 4 Ministérios: 

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP), Ministério da 

Economia e da Inovação (MEI), Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES) e o Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações (MOPTC) 
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que em 2009 representaram 70% do PIDDAC total (anexo 4). No entanto, é visível a 

diminuição que estes tiveram desde 2005 a 2009.  

  

II. III. PIDDAC no MOPTC  

A despesa pública de investimento no âmbito do PIDDAC realizada pelo MOPTC, 

representou, entre 2005 e 2007, uma parcela muito importante do PIDDAC Total, 

registando-se um aumento do seu peso relativo entre 2005 e 2007, vindo posteriormente 

a decrescer.  

No quadro seguinte, procede-se à comparação da evolução absoluta do PIDDAC 

Total com o PIDDAC do MOPTC, tanto em termos de dotação inicial, como de dotação 

executada. 

 

Quadro 3. PIDDAC do MOPTC 2005 a 2010 

Investimento PIDDAC - Dotação Inicial  

Unidade: Milhões de € 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total PIDDAC 6 7124,0  4 856,7  4 978,1 3 591,1 4 061,0 2 833,1 

MOPTC 2 850,8 2 045,0 2 576,4 612,2 719,9 153,4 

% MOPTC/Total PIDDAC 42,4 42,1 51,8 17,0 17,7 5,4 
 

 

Investimento PIDDAC - Dotação Executada 

Unidade: Milhões de € 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total PIDDAC 4 265,9 3 558,8 3 842,5 2 880,8 3 415,6 2 197,0 

MOPTC 1 859,2 1 404,1 1 760,7 415,7 524,6 93,9 

% MOPTC/Total PIDDAC 43,6 39,5 45,7 14,4 15,4 4,3 
 

Fonte: GPERI do MOPTC 

Como podemos observar, até 2007, a importância do PIDDAC do MOPTC chega a 

atingir 46% do PIDDAC Total, sendo o seu peso, em 2008 e 2009, de pouco mais de 

15%. Esta forte diminuição resultou de alterações ocorridas na orçamentação das 

despesas de investimento relacionadas com o sector rodoviário, as quais foram 

autonomizadas e atribuídas exclusivamente à empresa Estradas de Portugal, S. A. Para 

2010 houve uma diminuição do peso do MOPTC na despesa global do PIDDAC, 

fixando-se mesmo numa percentagem de 4,3%, ou seja um valor muito baixo. Com 

efeito, o recurso às Parcerias Público-Privadas (PPP) tem vindo a assumir uma 

predominância crescente, constituindo um instrumento essencial no desenvolvimento de 

projectos estruturantes. Esta opção tem contribuído, no curto prazo, para a transferência 

de algumas responsabilidades do Estado para o sector empresarial público e privado e 
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tem-se reflectido na evolução do PIDDAC deste Ministério, como se pode verificar no 

anexo 5. 

 

Quadro 4. Taxa de execução (%) 

Taxa de Execução (%)   

 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total PIDDAC  63,4 73,3 77,2 80,2 84,1 76,2 

MOPTC 65,2 68,7 68,2 67,9 72,9 61,2 

 Fonte: GPERI do MOPTC 

No que se refere às taxas de execução do PIDDAC do MOPTC, constata-se que 

ficam sempre abaixo das taxas de execução do PIDDAC total com a excepção do ano 

2005.   

 

II. IV. Evolução do PIDDAC do MOPTC por sectores de actividades – 

Transportes  

O PIDDAC do MOPTC abrange projectos de investimentos da Administração 

Central no domínio das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. No entanto, como 

poderemos ver de seguida no Gráfico 5, o sector dos Transportes é o que detém o maior 

peso de investimentos PIDDAC no MOPTC (92%). 

 

Gráfico 5. PIDDAC por Programas – 2009 

 
         Fonte: GPERI do MOPTC   

 

Neste contexto, o investimento no sector dos Transportes visa a melhoria e o 

reforço das infra-estruturas e equipamentos de transporte desses mesmos sectores 

rodoviário, ferroviário, marítimo e o aéreo.  
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Quadro 5. PIDDAC por sectores 2005 a 2009 

Investimento PIDDAC – Sectores 

 

Unidade: Euros 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Transportes 1.854.708 1.398.971 1.752.085 409.890 515.394 

    Rodoviário  912.134 781.810 1.079.447 … … 

    Ferroviário 873.690 504.957 507.060 261.089 400.173 

    Marítimo e Fluvial 51.065 98.098 143.760 119.979 89.836 

    Aéreo 5.263 2.720 6.163 8.847 270 

    Diversos 12.556 11.386 15.679 19.975 25.115 

Outros  4.526 5.140 4.617 5.799 9.237 

Total  1.859.234 1.404.111 1.756.702 415.689 524.631 
     Fonte: GPERI do MOPTC  

O Quadro 5 mostra que até 2007 os valores de investimento público atribuídos ao 

MOPTC eram de facto muito elevados, os quais posteriormente, sofreram uma redução. 

Assim, enquanto em 2005 o PIDDAC do MOPTC atingia um valor superior a 1,8 

milhões de euros, em 2008 passa a ser pouco mais de 415 mil euros e, em 2009, não 

chega aos 525 mil euros.   

 

Quadro 6. Estrutura sector Transporte (%) 

Estrutura do Sector dos Transporte 

 

Unidade: % 

  2005 2006 2007 2008 2009 

    Rodoviário  49,2 55,9 61,6 -- -- 

    Ferroviário 47,1 36,1 28,9 63,7 77,6 

    Marítimo e Fluvial 2,8 7,0 8,2 29,3 17,4 

    Aéreo 0,3 0,2 0,4 2,2 0,1 

    Diversos 0,7 0,8 0,9 4,9 4,9 

Total Transportes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: GPERI do MOPTC 

 

Da análise do Quadro anterior constata-se também que, até 2007, o sector 

rodoviário detinha a grande fatia do PIDDAC do MOPTC (cerca de 62% do total), e 

que, em 2008 e 2009, é o sector ferroviário que passa a deter, respectivamente, 63,7% e 

77,6%, o que fica a dever-se à saída do investimento rodoviário da contabilização das 

verbas do MOPTC. Repare-se, ainda, que o sector marítimo e fluvial passa a ter um 

peso significativo no investimento do MOPTC, já que em 2008 e 2009 terão sido nele 

investidos 29,3% e 17,4%, respectivamente.  

É preciso salientar que não estão inseridos os investimentos relacionados com as 

PPP’s, instrumento que, em Portugal, tem permitido realizar infra-estruturas que, sendo 

públicas, são contudo construídas e exploradas por empresas privadas durante um 

período mais ou menos longo (entre 30 a 50 anos). 
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III. Caracterização dos Projectos em análise 

Os investimentos públicos em infra-estruturas de transportes têm uma importância 

estratégica para o País, por promoverem o reforço da conectividade interna e 

internacional do território nacional (às escalas ibéricas, europeia e global) e, bem assim, 

a competitividade da economia nacional, sendo que têm ainda um forte efeito positivo 

no relançamento do crescimento económico, na indução do investimento privado, 

gerando emprego e valor acrescentado. Estas conclusões têm subjacente que os 

investimentos são realizados de forma eficiente e eficazmente, estando de igual modo a 

assegurar a qualidade da despesa pública.  

O presente trabalho tem como objectivo analisar a qualidade da despesa pública em 

investimento em infra-estruturas de transporte tendo para o efeito sido seleccionados um 

número restrito de projectos no âmbito do PIDDAC 2010. Dos projectos de 

investimento com orçamento superior a 5 milhões de euros, assumem maior relevância 

os projectos ligados ao desenvolvimento das redes ferroviárias tal como os projectos 

com vista a modernizar o sector rodoviário.  

 

Quadro 7. Projectos de Investimento do PIDDAC 

            Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Projectos  
Ano 

Inicio  

Ano 

Fim  

PIDDAC 

2010 OE 

(Milhões 

de €)  

Ligação Ferroviária a Espanha (Porto de Sines/Elvas/Espanha)  2009 2010 7,1 

Modernização Tecnológica e Melhoria da Eficiência Energética dos Transportes Públicos  2004 2011 18,8 

Construção Metro Sul do Tejo  2003 2010 0,0145 
 

Neste capítulo, serão analisados, em detalhe, os projectos: Ligação Ferroviária a 

Espanha (Porto de Sines/Elvas/Espanha), a Modernização Tecnológica da Eficiência 

Energética dos Transportes Públicos e a Construção do Metro Sul do Tejo.  

Os critérios de selecção destes projectos prenderam-se com o facto de já estarem 

concluídos e ainda com o facto de existir informação disponível para a execução 

financeira e material, imprescindível para a análise que será efectuada no capítulo 

seguinte sobre a eficiência e eficácia da despesa pública nestes projectos. 

A Construção Metro Sul do Tejo apesar de ter uma expressão financeira diminuída 

apresenta um impacto expectável na população e no meio envolvente que se considerou 

interessante para análise. 
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III.I – 1º Projecto: Ligação Ferroviária a Espanha (Porto Sines/ Elvas/ 

Espanha) 

A Ligação ferroviária Sines/Espanha, de importância estratégica para Portugal, 

tinha como objectivo estabelecer uma ligação ferroviária para o tráfego de mercadorias 

entre o Porto de Sines e Espanha e daí 

para o resto da Europa, e esteve 

fortemente associada com a 

necessidade do reforço da 

competitividade e da capacidade do 

Porto de Sines (e do arco Sines - 

Setúbal - Lisboa).  

Este projecto iniciou-se em 2009 e 

tinha como prazo de conclusão 2010. 

Trata-se de uma das intervenções 

prioritárias previstas nas Orientações 

Estratégicas para o Sector Ferroviário e 

faz parte da lista dos 30 projectos 

prioritários abrangidos pela Rede 

Transeuropeia de Transportes
5
, integra 

o Projecto Prioritário nº16 (eixo ferroviário de transporte de mercadorias 

Sines/Algeciras-Madrid-Paris).  

Além de promover a competitividade do sistema portuário (composto pelo arco 

Sines-Setúbal-Lisboa), esta ligação serve directamente as plataformas logísticas de 

Sines, Poceirão e Elvas/Caia, localizadas estrategicamente no corredor, promovendo a 

intermodalidade e organizando o transporte de forma mais racional e sustentável.  

 

Despesa Pública Prevista do Projecto      

 

        

                                                                                        Fonte: REFER 
 

O que se esperava com a realização deste projecto: 

 

 Um aumento da carga contentorizada  

Sobretudo devido à sua localização no cruzamento das principais rotas marítimas 

do Atlântico (Norte/Sul e Este/Oeste), da sua proximidade ao principal centro de 

consumo do país e ainda devido à possibilidade de alargar o seu comércio até à 

região de Madrid. 

                                                           
5
 A rede transeuropeia de transportes (RTE-T) é uma rede europeia de transportes que afecta cerca de 

metade dos passageiros da União Europeia. 

Valor PIDDAC OE 
(milhões de €) 

2009 2010 

7,2 7,1 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transportes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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 Uma redução significativa do tempo de percurso entre o Porto de Sines e a fronteira 

de Elvas 

Melhorando assim as condições de exploração ferroviária e reforçando a 

competitividade dos portos de Sines, Setúbal e Lisboa.  

 Melhoria da performance do Porto de Sines 

Tendo como objectivo um aumento das exportações colocando Sines como o maior 

porto exportador nacional. 

 Tornar o transporte ferroviário mais competitivo, fiável e benéfico para o ambiente  

Para contribuir essencialmente para o desenvolvimento sustentável da actividade 

em Sines. 

As repercussões de um projecto de tal envergadura extravasam, portanto, o domínio 

estrito das Infra-estruturas ferroviárias, interligando-se desde logo não só com o 

domínio das infra-estruturas portuárias, uma vez que a plataforma logística portuária de 

Sines passará a ter de responder, a médio prazo, a desafios à escala europeia mas, 

também, com as restantes componentes estratégicas do Plano, já que uma actividade 

desta dimensão terá repercussões importantes no tecido económico municipal, na 

ocupação espacial do território e nas restantes infra-estruturas.  

 

III.II – 2º Projecto: Modernização Tecnológica e Melhoria da Eficiência 

Energética dos Transportes Públicos  

O projecto integrou-se no conceito de mobilidade sustentável do Programa do XVII 

Governo Constitucional, esteve inserido numa linha de apoio técnico e financeiro do 

IMTT, foi orientado para acções que visaram a modernização tecnológica e a melhoria 

da eficiência energética dos transportes públicos e veio dar continuidade ao Projecto 

executado pela extinta Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais (DGTTF).  

O projecto foi iniciado em 2004 e tinha como termo previsto o ano de 2011. Porém 

esta programação não consubstancia uma verdadeira programação plurianual, com 

início e termo definidos, uma vez que todos os anos é prevista a sua finalização para o 

ano seguinte, espelhando apenas a função anual de apoio financeiro concedido pelo 

IMTT, em especial às empresas que exploram frotas de veículos pesados de passageiros.  

 

Despesa Pública Prevista do Projecto 

 

    Fonte: IMTT 

Valor PIDDAC OE (milhões de €) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

13,8 11,8 6,3 8,6 8,3 20,5 18,8 
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O que se esperava com a realização deste projecto: 

 

 A renovação de frotas de veículos pesados de passageiros 

Envolveu o apoio financeiro à renovação de frotas do sector dos transportes 

públicos colectivos regulares de passageiros e a projectos de melhoria de eficiência 

das empresas em contrapartida do não aumento dos preços dos passes.  

 A utilização e promoção de combustíveis e formas de energia alternativas 

Com vista à melhoria das condições ambientais. Envolveu o financiamento à 

promoção, aquisição e monitorização de veículos eléctricos em frotas de serviço 

público, às infra-estruturas de novas linhas para troleicarros
6
 e modernização de 

frotas de troleicarros.  

 A implementação de sistemas de bilhética intermodal 

Para tornar a utilização dos meios de transporte mais fácil e mais cómoda. 

Substituem os bilhetes de papel com tira magnética bem como facilitam e integram 

as viagens em outros meios de transporte, tais como autocarros, comboios e barcos. 

 A renovação da frota de mercadorias com “Euro V e filtros de partículas” 

Com vista a diminuir as emissões de CO2 e também os fumos negros próprios deste 

tipo de frotas.    

 

III.III –  3º Projecto: Construção Metro Sul do Tejo  

O Metro Transportes do Sul (MTS), mais conhecido por Metro Sul do Tejo, é um 

sistema de transportes públicos 

fornecido através do denominado 

metro ligeiro de superfície, nos 

concelhos de Almada e Seixal. A 

MTS, S.A. é a empresa 

responsável pelo projecto, 

construção, fornecimento dos 

equipamentos e material circulante, 

exploração e manutenção da 

totalidade da rede do 

Metropolitano Ligeiro da Margem 

Sul do Tejo, em regime de 

concessão. É, portanto, o operador 

                                                           
6
 O sistema de Troleicarros é silencioso e mantém o ar limpo, usam a energia eficientemente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_ligeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seixal
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e gestor da infra-estrutura. O proprietário da rede é o concedente da exploração, o 

Estado.  

A construção do metro apresentou-se como sendo um projecto vantajoso no que diz 

respeito à rapidez, por ser confortável, seguro, silencioso, com custos baixos e por ser 

benéfico ao ambiente.  

A necessidade de criar acessibilidades entre os vários pólos de desenvolvimento da 

margem sul do Tejo foi uma das razões que conduziu à implementação do Metro de 

Superfície nos concelhos de Almada e Seixal, numa primeira fase, e o seu 

prolongamento até aos do Barreiro e da Moita nas etapas seguintes. A densidade urbana 

das zonas atravessadas por este meio de transporte foi outra das razões que justificaram 

a opção. A construção do MST iniciou-se em 2004 estando em pleno funcionamento em 

2010.  

 

É composto por 3 Linhas: 

Linha 1 Cacilhas – Corroios 

Linha 2 Pragal – Corroios 

Linha 3 Universidade – Cacilhas 

                                              Fonte: Metro, Transportes do Sul, SA 

 

 

Despesa Pública Prevista do Projecto 

Valor PIDDAC OE (milhões de €) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

83,9 45,5 29,2 20,0 0,0145 0,0145 

                  Fonte: Metro, Transportes do Sul, SA 

 

 

O que se esperava com a realização deste projecto: 

 

 Uma afluência à volta dos 85 mil passageiros/dia 

Esta infra-estrutura foi implementada com intuito de se tornar um elemento 

essencial à afirmação do transporte público como alternativa ao transporte 

individual. 

 Diminuição do congestionamento do tráfego automóvel (13 mil veículos/dia) 

Com impacto na redução da poluição urbana e emissão de gases com efeito de 

estufa a nível local.  
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 Requalificação de espaços envolventes à rede do Metro Sul do Tejo 

Com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento das áreas em questão.  

 Diminuição do tempo de deslocação entre as zonas envolventes  

Diminuindo recursos, aumentando a mobilidade e indirectamente a competitividade 

das áreas envolventes.  

 

Espera-se que a construção do MST, em articulação directa com a rede ferroviária 

pesada que fará a travessia do Tejo e do transporte fluvial, poderia desempenhar um 

papel decisivo na (re)estruturação do território regional nos próximos anos: constituição 

dum grande pólo do Norte da Península de Setúbal e integração das actividades 

económicas, dos serviços e dos equipamentos que permitirão restabelecer o equilíbrio 

entre residentes e activos.  
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IV. Análise da Eficiência e Eficácia da Despesa Pública  

IV.I. Métodos de Medição 

As metodologias para avaliação da eficiência podem ser classificadas em duas 

grandes categorias: indicadores de desempenho e métodos de fronteira.  

Nas últimas décadas foram desenvolvidas múltiplas metodologias de estimação da 

eficiência baseadas no conceito de fronteira, sendo a Fronteira Estocástica e a Data 

Envelopment Analysis (DEA) as mais frequentemente utilizadas. 

O DEA é uma técnica de programação linear destinada a avaliar a eficiência 

relativa das unidades organizativas. Esta abordagem não paramétrica foi desenvolvida 

por Charnes et al (1978) com base nos estudos iniciais de Farrel (1957) e tem sido 

amplamente aplicada na avaliação de desempenho de unidades de serviço público, como 

escolas, hospitais e prisões, e bem assim, serviços de transporte colectivo rodoviário, 

ferroviário e aéreo, portos e aeroportos. Possibilita medir a eficiência na presença de 

múltiplos inputs e outputs, sem ser necessária a especificação de uma forma funcional. 

Contudo neste método, não é possível incluir factores exógenos, como consequência os 

resultados podem ser muito sensíveis aos outliers e à selecção das variáveis. Uma vez 

que os diferentes métodos têm vantagens e desvantagens, devem ser as características 

do sector em avaliação, conjuntamente com as restrições de informação, a determinar, 

para cada caso, a técnica mais apropriada. 

Na avaliação do desempenho de unidades do sector público, o método DEA é 

muitas vezes preferido, porque parece ajustar-se bem às características particulares do 

seu processo, no entanto, no presente trabalho, por falta de dados suficientes não será 

possível aplicar este método, analisando-se por isso, de forma geral, a eficácia e 

eficiência da despesa pública dos investimentos apresentados na secção III com base em 

indicadores de desempenho.  

“Um indicador de desempenho ou medida parcial de produtividade constitui uma 

relação matemática que mede numericamente atributos de um processo ou actividade ou 

dos seus resultados, com o objectivo de avaliar e comparar esta medida com metas pré-

estabelecidas ou com o valor obtido ao longo do tempo” (Marques e Brochado, 2007). 

Os indicadores de desempenho permitem uma leitura rápida e acessível da 

prestação da entidade em avaliação mas existem algumas limitações na análise dos seus 

resultados. A principal desvantagem destes métodos é a sua natureza parcial que, em 

função do indicador seleccionado, pode originar diferentes conclusões. Para ultrapassar 

essa limitação, normalmente é feita uma agregação de vários indicadores parciais.  

Além disso, a análise através de indicadores de desempenho não integra a 

influência do ambiente operacional e institucional. Factores como a densidade 

populacional, PIB per capita, entre outros, embora influenciem e expliquem, de alguma 
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forma, os resultados obtidos para diferentes indicadores, são difíceis de ser directamente 

correlacionados a cada indicador individualmente.  

Neste trabalho, tenta-se avaliar a eficiência e a eficácia de um serviço de 

transportes, de forma simples e intuitiva, através da aplicação de indicadores de 

desempenho.   

 

IV. II. Análise dos Projectos 

A análise de eficiência e eficácia requer a identificação dos inputs e dos outputs dos 

projectos. A escolha de indicadores de desempenho prendeu-se com a necessidade de 

serem quantificáveis e os mais homogéneos entre as instituições mas também com a 

disponibilidade da informação. Dos inputs e outputs disponíveis, foram seleccionados 

os que melhor caracterizam a dinâmica do sector dos Transportes. 

  

 

1º Projecto: Ligação Ferroviária a Espanha 

 

 

Como input podemos considerar a despesa pública afecta ao projecto, como outputs 

seleccionaram-se o aumento da carga contentorizada transportada anualmente e o tempo 

gasto nesta ligação (horas) comparativamente com a que já existia, por último podemos 

ainda considerar o impacto socioeconómico medido pelo nível de competitividade como 

outcome. 

 

 

 

 

 
 
 
    
 
 

O projecto considera-se eficiente se produzir mais com os mesmos ou com menos 

recursos que estava previsto utilizar. A eficiência representa por isso uma medida 

segundo a qual os recursos são convertidos em resultados. Este projecto apresentou uma 

taxa média de execução financeira de 90,5%:  

 

 

Despesa Pública 

do Projecto INPUT 

Aumento de carga 

contentorizada 

Tempo Gasto na 

Ligação  
OUTPUTS 

Nível de 

Competitividade 
OUTCOME 
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Despesa Pública Realizada do Projecto  

(anexo 6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 6. Despesa Pública Inicial Vs Despesa Pública Executada 

 
                            Fonte: DGO, SIPIDDAC 

De acordo com os dados da Despesa relativamente a este projecto que se iniciou em 

2009 e tendo como ano de conclusão 2010, o gráfico anterior demonstra que no 1º ano a 

despesa efectiva teve o mesmo valor que a verba inicialmente prevista para o projecto. 

Em 2010, veio se a verificar que se utilizou menos do que estava previsto. O que 

demonstra que não houve acréscimos ao valor previsto em nenhum dos anos.  

O projecto diz-se eficaz se os resultados obtidos correspondem aos objectivos 

pretendidos aquando da realização do projecto. Como podemos verificar no capítulo 

anterior, um dos objectivos deste projecto seria o aumento da carga contentorizada, 

superando o milhão de toneladas.    

 

Quadro 8. Volume da Carga Contentorizada 

   Fonte: REFER 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2009 2010 

M
ilh

õ
e

s 

Despesa Inicial Despesa Efectiva 

Carga Descarga Total Carga Descarga Total

83.339 79.910 163.249 124.301 122.912 247.213

125.726 121.907 247.633 187.586 188.433 376.019

1.636.736 1.380.027 3.016.763 2.397.936 1.982.248 4.380.184

2009 2010
Contentores

Nº Contentores

TEUS 

Carga Geral Contentores (tons)

 
2009 2010 

Valor Realizado 
(milhões de €) 

7,1 5,9 

Taxa de Execução     98%    83% 
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No que diz respeito ao movimento de contentores destaca-se a duplicação 

relativamente ao ano anterior. As principais mercadorias exportadas foram as gasolinas, 

o JET (gasolina de avião), os mármores, papel, gesso, fuel óleo, carvão lavado e 

aromáticos, para destinos como os Estados Unidos da América, o México, Espanha, 

França, Holanda, Alemanha, Itália e o Extremo Oriente. Assim, o transporte ferroviário 

de mercadoria contentorizada, de e para o Porto de Sines, superou, pela primeira vez, o 

milhão de toneladas movimentadas, representando neste sector de transporte e no porto, 

uma quota de 64,5%. De facto verificou-se um aumento da carga movimentada neste 

Porto, principalmente devido à abertura deste com o resto da Europa. 

Um outro output importante na construção desta ligação ferroviária era a redução 

do tempo de percurso em metade:  

               Antes              Depois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ligação teve um forte impacto na competitividade do Porto de Sines. Na 

análise da performance do Porto de Sines (outcome) em 2010 contribuiu decisivamente 

o crescimento das exportações em 48%, representando cerca de 5 milhões de toneladas, 

posicionando Sines como o maior porto exportador nacional. 

A exportação de produtos refinados bem como a movimentação de carga 

contentorizada para os países não incluídos na UE 27 destacaram-se com crescimentos 

de, respectivamente, 39,86% e 113,03% relativamente ao ano anterior. No que respeita 

a movimentação do Porto de Sines, era essencialmente aumentar a competitividade do 

sector ferroviário. Como prova 

disso, o Gráfico seguinte 

demonstra o volume de 

mercadorias registadas no Porto 

de Sines com a actual estrutura. 

As mercadorias saídas por 

contentor cresceram 53% e a 

restante carga 44%, representando 

2,233 e 2,738 milhões de 

toneladas, respectivamente. Neste 

enquadramento deverá destacar-se 

a evolução da movimentação de 

mercadorias com destino a países 

452 Km 

8 Horas 

309 Km 

4Horas 30 Min 

Diminui-se em: 

143Km 

3Horas 30 Min 

Gráfico 7. Movimento de Mercadorias  
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extra-comunitários, registando um crescimento de 65,2% face a igual período homólogo 

de 2009, tendo superado os 3 milhões de toneladas movimentadas.  

Em termos de tráfego ferroviário gerado, o tráfego médio diário na Linha de Sines e 

na Linha do Sul (Linha que também faz parte deste projecto), em 2010, foi 

respectivamente de 34 e 63 comboios por dia.  

No que se refere à criação de emprego e de acordo com dados da REFER, esta obra 

gerou a criação de 4.506 postos de trabalho directamente.  

Em suma, depois de analisarmos a eficiência e a eficácia deste projecto, é possível 

chegarmos a uma conclusão. É claramente visível a eficácia do projecto, visto a maioria 

dos objectivos se terem concretizado de forma clara. A despesa pública neste projecto 

revelou-se eficiente no sentido de que foram concretizados os resultados (outputs e 

outcomes) esperados com níveis de despesa dentro do previsto. 

 

 

2º Projecto: Modernização Tecnológica e Melhoria da Eficiência Energética dos 

Transportes Públicos  
 

Este projecto que se iniciou em 2004, apresenta algumas lacunas em termos de 

informação sobre os seus resultados, o que limitou a análise e conclusões sobre a 

eficiência e eficácia. É possível determinarmos os inputs, outputs e outcome deste 

projecto: 

   

    

          

               

 

            

 

 

O ano 2009 registou a maior verba atribuída a este projecto desde o seu início. A 

taxa média de execução financeira deste projecto foi de 84%, tendo sido inferior a 70% 

nos últimos dois anos (2009 e 2010).  
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Gráfico 8. Despesa Pública Inicial Vs Despesa Pública Executada 

            Fonte: DGO, SIPIDDAC 

 

Constata-se, em termos gerais, que as verbas previstas nunca foram alcançadas, o 

que não seria mau se os resultados previstos fossem alcançados. É de referir que a 

despesa executada utilizada nas acções que compõem este Projecto foi sempre inferior à 

verba inicialmente atribuída, com a excepção do ano 2008 que reforçou essa verba com 

mais 2 700 000€
7
, acabando por ter uma despesa maior do que era previsto. Pelo menos 

no que respeita às taxas de execução, possíveis de verificar no anexo 7, o projecto 

esteve sempre com um elevado nível de realização financeira à excepção de 2010. De 

acordo com os dados do IMTT foi possível fazer uma análise para os últimos anos:  

 

Em 2008: 

 A taxa de execução financeira de 99,20% demonstra o elevado nível de 

realização financeira alcançado.  

 Ao nível de realização física e da concretização dos objectivos definidos, pode-

se também afirmar o elevado nível alcançado, já que as acções programadas 

foram basicamente cumpridas.  

 Salienta-se também, a realização de diversas acções – comparticipação para 

sistemas de apoio à exploração e apoio à implementação de projectos de 

renovação de frotas e melhoria de eficiência – não programadas.  

Em 2009:  

 A taxa de execução financeira de 67,38% demonstra um nível de realização 

financeira razoável, tendo em conta a forte crise que afectou a economia 

nacional e o sector dos transportes.  

                                                           
7
 Para satisfazer os compromissos assumidos com os operadores privados para renovação das suas frotas 

de autocarros e devido à redistribuição das cativações ao nível dos Projectos do PIDDAC do IMTT. 
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 O mesmo se poderá afirmar ao nível da realização física e da concretização dos 

objectivos definidos, já que as acções programadas foram satisfatoriamente 

cumpridas.  
 

Em 2010:  

 A taxa de execução financeira de 29,47% demonstra um nível de realização 

financeira muito reduzida.  

 As acções programadas não foram minimamente cumpridas.  

 

Segundo o Relatório de Auditoria 2009 deste Projecto e juntamente com os dados 

do SIPIDDAC, podemos verificar que a maioria das metas foram ultrapassadas, à 

excepção do ano 2010, em que poucas foram as metas alcançadas.  

No ano 2008 o que se pode destacar foi o objectivo “Implementação de sistemas de 

bilhética intermodal” que tinha como indicador o nº de acções e registou 15 acções 

nesse âmbito quando estavam previstas 10. O objectivo “Renovação das frotas privadas 

de transportes” que apresentou como indicador no ano 2009 o “Número de veículos”, 

registou um número superior ao que era a meta para este ano em 49 veículos. A 

justificação para este aumento foi que articularam verbas que não foram utilizadas 

noutro objectivo. Ao contrário, no objectivo “Renovação da frota de mercadorias com 

Euro V e filtros de partículas” a meta prevista era de 2600 veículos e apenas 147 

veículos foram sujeitos a esta renovação, o que demonstra uma fraca adesão de 

candidaturas a este projecto.  

No que respeita ao ano 2010, este projecto teve fraca execução como já foi 

anteriormente referido e como se comprova nos valores do quadro seguinte: 

 

Quadro 9. Indicadores do Projecto 

 

Notas: * Neste caso a unidade de medida corresponde % 

Fonte: IMTT  

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Parte da Frota 

Total Renovada
% 2* 80 120 2* 129 0

Nº Acções 

Apoiadas
Nº Acções 2 2 2 3 2 1

Nº Acções 

Apoiadas
Nº Acções 10 12 12 15 4 2

Veículos 

Adquiridos ou 

Equipados 

Nº Veículos 2600 0 147 38

Realizado
Projecto Objectivos Designação 

Unidade 

de Medida 

Indicadores 

Renovação da Frota de Mercadorias 

com Euro V e filtros de Particulas

Modernização 

Tecnológica e Melhoria 

da Eficiência Energética 

dos Transportes Públicos 

Metas

Renovação das Frotas Privadas de 

Transportes

Promoção de Energias Alternativas e 

de Poupança de Energia 

Implementaçao de Sistemas de 

Bilhética Intermodal

Nº 
Veículos 
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De acordo com o IMTT, no investimento total no período 2004 a 2007, a renovação 

de frotas de veículos pesados de passageiros representou a maior parcela com 70%, 

seguindo-se a instalação de novas tecnologias em serviços de transportes, com 23%, e 

por último a utilização e promoção de combustíveis e formas de energia alternativas, 

com 7%. 

A análise deste projecto tem de ser visto nos diferentes anos. Até 2008 o projecto 

pode ser considerado eficiente visto ter alcançado as metas pretendidas com o menor 

valor possível. A partir de 2009 e verificando os objectivos que deviam ter sido 

alcançados, na prática houve uma articulação entre os mesmos, isto é, na fraca adesão a 

determinadas acções mobilizaram-se as verbas para outros objectivos, podendo admitir 

que o projecto neste ano também se tornou eficaz. Embora se destaque a fraca adesão 

que se verificou no objectivo “renovação da frota de mercadorias com euro V e filtros 

de partículas”. O projecto em 2010 teve uma fraca taxa de execução e as metas não 

foram alcançadas, fazendo com que o projecto não tivesse sucesso nesse ano.  

 

                       

3º Projecto - Construção do Metro do Sul 

 

Para este projecto, foi também definido um conjunto de inputs, outputs e outcomes 

para se proceder a análise da eficiência e eficácia: 

 

 

 

        

 

 

 

 

As verbas utilizadas foram sempre inferiores às previstas no Orçamento do Estado, 

à excepção do ano 2008. Nos anos 2009 e 2010 o que se verificou foi que houve uma 

verba destinada a este Projecto de 14.508 €, no entanto, não foi possível obter nenhum 

valor referente à despesa executada nestes dois anos (anexo 8). A taxa média de 

execução financeira deste projecto foi de 65,3%.   
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Gráfico 9. Despesa Pública Inicial Vs Despesa Pública Executada 

 
 

Fonte: DGO, SIPIDDAC  

 

De acordo com os objectivos previstos para este projecto, consegue-se fazer uma 

análise à eficácia deste projecto com base na análise dos outputs e outcomes: 

 
 

META Para o Projecto ser considerado rentável  

 

A maior procura do Metro Sul do Tejo ocorre em período escolar durante a semana, 

quando há 30 mil passageiros a validar títulos de transporte por dia. Com as fraudes, 

esse número deve rondar 40 mil passageiros/dia. A taxa de fraude que se verifica no 

Metro Sul do Tejo, incluindo os passageiros que não validam os passes e outros títulos 

de transporte, oscila entre os 30% e os 35% um valor que a empresa considera 

“incomportável”.  

O que se verificou foi que esta meta não foi alcançada, o que provocou uma 

renegociação do contrato de concessão do MST no Orçamento do Estado 2011. Isto 

porque, o número de Passageiros/dia (em média) não passa dos 40 mil passageiros por 

dia, com a excepção do ano 2006 que registou uma movimentação própria do inicio da 

circulação do MST com 68 mil passageiros por dia.       

De facto no que diz respeito ao tempo de percurso, o MST tem claras vantagens isto 

porque percorre-se 13,6Km em 50 minutos, o que seria percorrido numa hora e 15 

minutos.  
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As 3 linhas que compõem o MST são: 

   

 

META Para o Projecto ser considerado rentável  

 

Sobre o impacto que este projecto teve no congestionamento de carros particulares 

não nos foi dado qualquer dado, por falta de estudos feitos a este indicador. Não sendo 

possível fazer qualquer conclusão a esta meta. 

No que toca à requalificação de espaços urbanos (outcomes), muitas obras foram 

feitas, no âmbito das obras do Metro Sul do Tejo como uma nova Praça da Portela, no 

centro do Laranjeiro que ficará dotada de novas árvores, novo mobiliário urbano e novo 

pavimento. Junto a esta praça foram construídos 26 lugares de estacionamento, além dos 

espaços destinados para cargas e descargas. Paralelamente, a Câmara Municipal de 

Almada assegurou a criação de cerca de 500 lugares de estacionamento. Foi construído, 

nos meses seguintes ao inicio da circulação do Metro, um parque subterrâneo com dois 

pisos e capacidade para 155 viaturas. Um outro parque subterrâneo, com 3 pisos e com 

capacidade para 321 lugares de estacionamento foi construído.  

No âmbito desta intervenção alargou-se os passeios, com o objectivo de criar 

melhores condições de circulação e atravessamento para os peões. Foi igualmente 

disciplinado o trânsito automóvel, através da criação de um espaço mais ordenado para 

a tomada e largada de passageiros, entre outras construções. 

Posto isto, o investimento financeiro feito neste projecto foi, à excepção de 2008, 

sempre inferior ao que estava previsto. No que corresponde aos resultados esperados 

nem todos se concretizaram, isto é, se por um lado este projecto levou a que as áreas 

envolventes fossem requalificadas promovendo o desenvolvimento das mesmas e o 

tempo de percurso entre estas áreas fosse reduzido, por outro lado, o resultado que se 

esperava ser o principal não se verificou - em nenhum dos anos se obteve o número de 

passageiros que se pretendia para que o projecto fosse rentável. Este resultado acabou 

por aprovar os custos do projecto para o Estado, traduzido em indemnizações 

compensatórias.  

 

 

 

 

Diminuição de 13 mil veículos/dia 
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V. Conclusão  

Todos os anos é definido através do Programa de Investimentos e Despesas de 

Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), um nível de despesas de 

investimento para os vários níveis da Administração Central. A gestão desses recursos 

financeiros públicos, procura satisfazer uma série de objectivos traçados, com o fim 

último de contribuir para a modernização do País, para a promoção da competitividade 

nacional e para o reforço da coesão económica e social, quer a nível interno, quer no 

contexto mais vasto da União Europeia. 

O presente estudo teve por objectivo fazer uma análise da despesa pública, 

aplicada a investimentos em infra-estruturas de transportes, incidindo numa avaliação 

da eficiência e eficácia efectuada em 3 projectos do PIDDAC 2010. Tendo em 

consideração algumas limitações que envolveram a elaboração deste estudo, como a 

ausência de informação sobre alguns impactos e a falta de acompanhamento dos 

projectos, são apresentadas de seguida algumas conclusões extraídas das análises 

efectuadas. 

No que diz respeito ao primeiro projecto – Ligação Ferroviária a Espanha, 

conclui-se que o projecto foi eficiente no sentido de que foram concretizados os 

resultados esperados com valores da despesa dentro do previsto, entre eles, a 

movimentação de 1 milhão de Toneladas de carga contentorizada do porto de Sines para 

Espanha, a redução do tempo do percurso e o aumento da competitividade do sector 

ferroviário.  

O segundo projecto – Modernização Tecnológica e Melhoria da Eficiência 

Energética dos Transportes Públicos, pode ser considerado eficiente até 2009, visto ter 

alcançado as metas pretendidas com uma despesa menor do que estava estipulado, mas 

em 2010 regista uma fraca taxa de execução e as metas não foram alcançadas o que 

revela baixo sucesso em termos de eficiência e eficácia. 

  Por fim o último projecto – Construção da Metro Sul do Tejo, apresentou uma 

despesa pública efectiva inferior à prevista, no entanto não se concretizaram os 

objectivos pretendidos, não sendo o projecto eficaz. O principal output deste projecto 

seria transportar 85 mil passageiros por dia o que desde a abertura da circulação do 

Metro, nunca se verificou.  

A análise da eficiência e eficácia é importante na medida em que contribui para 

o aumento da qualidade da despesa pública. Na minha opinião, este tipo de análise, 

ainda que com limitações, deveria ser uma prática comum durante a execução dos 

projectos, pois revela-se um poderoso instrumento para controlar os resultados dos 

projectos e em assegurar a melhor utilização dos dinheiros públicos. 
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VII. Anexos 

Anexo 1. Despesa Pública Total em % do PIB  

      Fonte: Eurostat 
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Anexo 2. Classificação COFOG 
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Anexo 3. Peso do Investimento dos Elementos dos Assuntos Económicos 

     Fonte. Eurostat 

 

Anexo 4. PIDDAC por Ministérios  
 

 
 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009

UE 15 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Zona Euro : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Belgica 0 0 : : : : : : : : : : : : : : : : : 0,7 : 1,9

Bulgaria 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 0 0 0 0 0 0 : : 0,5 1,4 3,8 :

República Checa 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 1,5 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 3,1 3,3 :

Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 : : : : : : 0 0 0 0 0,3 0,4 1,7 2

Alemanha : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Estonia 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,7 1,4 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0,8 2,4 4,2 5,1

Irlanda 0 0,1 0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,1 1,8 3,1 4,7

Grécia : 0,6 : 0 : 0 : 0 : 0,9 0 0 : 0 : 0 : 0 1,2 1,5 3,1 3,4

Espanha 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1,1 1,6 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 1,4 2,0 3,3 4,4

França : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2,9 3,3

Italia 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,8 2,4 2,4

Chipre 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,6 0,5 2,5 4,1

Letónia : 0 : 0 : 0 : 0 : 1,7 0 0 : 0 : 0 : 0,1 0,7 1,9 1,5 4,3

Lituânia : 0,1 : 0 : 0,2 : 0 : 1,2 0 0 : 0 : : : 0 : 1,6 : 3,9

Luxemburgo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Hungria 0 : 0 : 0 : 0,1 : 0,3 : : 0 0 : 0 : 0,1 : 0,6 : 2,9 :

Malta : 0,1 : 0 : 0 : 0 : 0,3 : 0 : 0 : 0 : 0 2,3 0,5 4,5 2,2

Holanda : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 1,7 1,1

Polónia : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Portugal 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 1,2 0,7 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 1,5 1,0 4 2,4

Roménia : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0,8 2,8 1,6 5,3

Eslóvenia : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Eslóvaquia : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1,0 0,5 2,9 2,3

Finlândia : 0 : 0 : 0 : 0 : 1,1 : 0 : 0 : 0 : 0 1,0 1,1 2,7 2,8

Suécia : 0 : 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 : 0 : 0 1,0 1,4 3,1 3,6

Reino Unido 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,3 2,7

Islândia : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,9 1,1 3,4 3,6

Suiça : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Assuntos 

Económicos

Total de 

Investimento 

Assuntos 

Gerais 

Económicos 

e Comerciais

Agricultura, 

Silvicultura, 

Pescas e 

Caças 

Combustíveis 

e Energia

Minas, 

Indústria e 

Construção

Transportes Comunicações

Total do 

Investimento 

em Assuntos 

Económicos

Outras 

indústrias

Assuntos 

Económicos 

I&D

Outros 

Assuntos 

Económicos
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Anexo 5. Despesa em PIDDAC por Ministério 2006-2009 

      Fonte: SIPIDDAC, DGO  

 

 
 

 
 

Anexo 6. Despesa Pública Inicial Vs Despesa Pública Efectiva do 1º Projecto  

      Fonte: SIPIDDAC, DGO 
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Anexo 7. Despesa Pública Inicial Vs Despesa Pública Efectiva do 2º Projecto  

      Fonte: SIPIDDAC, DGO 

 
 

 
 

Anexo 8. Despesa Pública Inicial Vs Despesa Pública Efectiva do 3º Projecto  

      Fonte: SIPIDDAC, DGO 

 

 


