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RESUMO (EM PORTUGUÊS) 

 

O objetivo do trabalho consistiu em analisar os desvios financeiros e temporais das 

obras públicas, em Portugal. O período de análise compreende os anos de 1999 a 2011, 

num horizonte temporal que ultrapassa uma década. Para a recolha dos dados 

quantitativos foram analisados relatórios do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral de 

Finanças. A amostra consistiu em 164 projetos com dados financeiros e 60 com dados 

de execução temporal. 

A pertinência do estudo prende-se com o facto de existirem poucos estudos 

internacionais e nenhum estudo sobre a realidade portuguesa relativamente à 

ineficiência do Sector Público em projetos de obras públicas e com a possibilidade de 

este ser comparado com outras formas de procurement. 

As principais conclusões do estudo permitem apontar que os projetos de obras púbicas 

têm os seus custos subestimados em 32% e que o seu tempo de execução corresponde 

ao dobro do tempo previsto.  

Embora não se podendo afirmar com total certeza, por não se ter realizado um estudo 

assente em métodos econométricos, é possível apontar uma correlação entre os anos de 

eleição (1999, 2002, 2005 e 2009) e o aumento dos custos, não se verificando neste caso 

grandes desvios temporais. O desvio em anos de eleição corresponde a 80%, 

contrariamente ao valor apurado quando os mesmos são excluídos da análise (20%).  

O elevado valor do desvio de custos apurado no ano de 2004 pode ser explicado pela 

construção dos Estádios do Euro 2004 e da Ponte Rainha Santa Isabel, em Coimbra. 

Uma importante limitação do estudo é a amostra ser reduzida, e potencialmente 

tendenciosa, pois parte significativa do estudo tem por base a análise dos relatórios do 

Tribunal de Contas. 

 

Palavras-chave 

Subestimação de custos; desvios temporais; projetos de obras públicas; otimismo de 

avaliação; tendência; riscos; planeamento; tomada de decisão. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The aim of this study was to analyze the financial and temporal deviations of public 

works in Portugal. The period of analysis covers the years of 1999 to 2011, a time 

horizon that goes beyond a decade. For the collection of quantitative data we analyzed 

reports from the Court of Auditors and the General Inspectorate of Finances. The 

sample consisted of 164 projects with financial data and 60 with time performance data. 

The relevance of the study relates to the fact that there are few international studies and 

no study on the actual Portuguese reality regarding the inefficiency of the public sector 

in public works projects and the possibility of this being compared with other forms of 

procurement. 

The main conclusions of the study may point out that the public works projects have 

had their costs underestimated by 32% and that its execution time equals to twice of the 

allotted time. 

Although it cannot be stated with total certainty, for not having been conducted a study 

based on econometric methods, it is possible to identify a correlation between election 

years (1999, 2002, 2005 and 2009) and rising costs, despite large temporal deviations 

not being observed in this case. The deviation in election years is of 80%, unlike the 

value obtained when they are excluded from the analysis (20%). 

The high value of the deviation in costs assessed in 2004 can be explained through the 

construction of the stadiums for Euro 2004 and the bridge Rainha Santa Isabel in 

Coimbra. 

An important limitation of this study is the reduced sample size, and potentially biased, 

because a significant part of the study is based on the analysis of the reports of the Court 

of Auditors. 

 

Keywords 

Underestimation costs, time deviations; public works projects; optimistic assessment, 

bias, risks, planning, decision-making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se, com o presente trabalho, estudar as derrapagens financeiras e temporais de 

projectos de obras públicas, em Portugal. O objetivo central é saber, em média, qual o 

desvio efetivo entre o projetado e o executado. 

 

Os dados foram obtidos através da análise de Relatórios do Tribunal de Contas e da 

Inspeção-Geral de Finanças, num horizonte temporal de 12 anos, compreendido entre 

1999 e 2011. Para o estudo em questão foram analisados 164 projetos, dos quais apenas 

60 foram considerados para o estudo das derrapagens temporais devido à escassez de 

dados. 

 

A mais-valia da elaboração deste trabalho prende-se com o facto de em Portugal não 

existirem estudos sobre a ineficiência do Sector Público em obras públicas. Pretende-se 

pois saber, visto que se assume que o Sector Público é mais ineficiente que o Sector 

Privado, qual a medida de ineficiência imputável ao Sector Público. 

 

A nível internacional existem poucos estudos sobre a temática abordada (Morris, 1990; 

Morris & Hough, 1991; Mackie & Preston, 1998; Nijkamp & Ubbels, 1999; Flyvbjerg 

et al., 2002, 2003a, 2003b, 2004; van Marrewijk, 2005; Magnussen et al., 2006; Bruijn 

et al., 2007; van Marrewijk et al., 2008; Shane et al., 2009; Cantarelli et al., 2010), 

pretendendo-se com este dar um contributo para o estudo da mesma. 

 

Este trabalho permite ainda estudar a ineficiência do Sector Público, comparando-o com 

outras formas de procurement, como por exemplo: outsouring, leasing, parcerias 

público-privadas, concessões e privatizações. 

 

Quanto às principais conclusões, o estudo apresenta um desvio financeiro médio de 

32% e um desvio temporal de 100%. Os anos com maiores desvios financeiros são os 

anos de eleições (1999, 2002, 2005 e 2009), embora apresentem pequenos desvios de 

tempo. O facto de o ano de 2004 apresentar um desvio financeiro elevado pode ser 

explicado pela construção dos estádios do Euro 2004 e da Ponte Rainha Santa Isabel, 

em Coimbra (sendo que estes correspondem a 11 dos 19 projectos existentes nesse ano). 
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É possível observar que a reta de regressão linear que apresenta os desvios financeiros 

reduz-se ao longo do período de análise, com excepção para o ano de 2009. A maioria 

dos projetos apresenta desvios financeiros entre 0 e 50%, e desvios temporais entre 0 e 

100%. 

 

Conclui-se que o desvio médio em anos de eleição ascende a 80%, e que o desvio 

calculado não contabilizando os anos de eleição apresenta um valor de 20%. No que diz 

respeito ao desvio dos grandes projectos a média sobe para 40% e retirando os grandes 

projectos para o cálculo da média, o desvio diminui para 16%. 

 

As limitações encontradas ao longo da elaboração do estudo prendem-se com o facto de 

a amostra ser reduzida (164 projetos), da amostra apresentar uma tendência (bias), pois 

é sobretudo feita a partir da análise de relatórios do Tribunal de Contas, e por apenas 

analisar a ineficiência do Sector Público, não havendo comparação com o Sector 

Privado. 

 

A estrutura do trabalho inicia-se assim com um capítulo de revisão de literatura, onde é 

feita uma análise teórica acerca do objeto de estudo. Segue-se o capítulo da metodologia 

e dados, onde se explicam os procedimentos adotados para a obtenção dos dados dos 

desvios de custo e de tempo. Posteriormente são apresentados os resultados da análise 

quantitativa efetuada aos relatórios do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral de 

Finanças, finalmente são apresentadas as conclusões do trabalho, as suas limitações e 

propostas para investigação futura. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente estudo centra-se na análise das derrapagens orçamentais e temporais em 

projetos de obras públicas, em Portugal. Para tal, foram analisados 164 projetos num 

horizonte temporal de 12 anos, compreendido entre 1999 e 2011. Para facilitar a 

compreensão do tema em análise, considerou-se pertinente explorar o contributo de 

vários autores que obtiveram importantes conclusões no âmbito da temática abordada. 

 

Segundo Flyvbjerg et al. (2002), existem poucos estudos que comparam custos reais e 

estimados no desenvolvimento de projetos de infraestruturas de transporte. Os autores 

consideram que devido ao reduzido número de amostras e pelo facto de estas serem 

desiguais, que os pesquisadores discordam sobre a credibilidade das estimativas de 

custo pois diferentes estudos apontam em direções opostas. Assim, Pickrell (1990) cit in 

Flyvbjerg et al. (2002) conclui que as estimativas de custos são muito imprecisas, e que 

os custos reais são tipicamente muito superiores aos custos estimados, enquanto 

Nijkamp & Ubbels (1999) reivindicam que as estimativas de custos são bastante fiáveis. 

 

Com o seu estudo, Flyvbjerg et al. (2002) pretendem mostrar que (1) o padrão de 

subestimação de custos descoberto por Pickrell, é de importância geral e é 

estatisticamente significativo, (2) que o padrão se mantém para diferentes tipos de 

projetos, diferentes regiões geográficas e diferentes períodos históricos, (3) que o 

padrão de grandes amostras de subestimação de custos descoberto pelos autores dá 

suporte estatístico para as conclusões sobre a mentira e a subestimação de custos e (4) 

que ao estudarem uma grande amostra de projetos de infraestrutura de transporte seria 

possível estabelecer se o erro sistemático acontece, quem é o culpado e porque ocorre. 

 

Para os autores devem ser feitas várias estimativas de custos em diferentes fases do 

processo: planeamento, decisão de construir, licitação, contratação e posteriores 

renegociações. As estimativas de custo em cada etapa avançam em direção a um 

número menor de opções, maior detalhe dos projetos, maior precisão de quantidades e 

melhor informação sobre o preço unitário. Assim, as estimativas de custo tornam-se 

mais precisas ao longo do tempo. Outra objeção ao uso do custo no momento da decisão 

de construir, como base de comparação, é que este, supostamente, implicaria o erro 
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clássico de comparar projetos incomparáveis, pois os projetos mudam ao longo do 

processo de planeamento e implementação. 

 

De salientar que as pesquisas existentes indicam que os promotores dos projetos 

ignoram, ocultam ou deixam de fora riscos e custos importantes, com a finalidade de 

tornar os custos totais mais baixos (Flyvbjerg et al., 2002). 

 

Os autores dão como exemplo as preocupações ambientais e de segurança que podem, 

inicialmente, ser ignoradas mesmo que tenham que ser tidas em conta mais tarde no 

ciclo de vida do projeto, tornando-se mais fácil que o projeto sobreviva se tais 

preocupações forem inicialmente ignoradas. Da mesma forma, ignorar ou desvalorizar 

riscos geológicos pode ser útil na obtenção da aprovação dos projetos mesmo que esses 

riscos aconteçam na fase de construção do projeto. A expressão utilizada para enunciar 

a introdução de componentes de risco no projeto de forma faseada traduz-se por “salami 

tactics”. Aqui, o objetivo é ter os menores custos durante o maior tempo possível. 

 

Segundo os autores, se essas táticas são realmente um mecanismo principal de 

subestimação de custos, como a investigação existente indica, então, comparar os custos 

reais do projeto com os custos estimados no momento da decisão de construir não 

implica o erro de comparar projetos incomparáveis, mas antes uma forma de 

acompanhar o mesmo projeto mas em dois momentos diferentes, passando de um 

projeto pequeno e com custos reduzidos para um projeto grande e dispendioso. Os 

autores utilizam uma analogia dizendo “que o principal erro não será comparar maças e 

laranjas mas comparar uma maça pequena e barata a uma grande e cara”. 

 

Para os autores quatro categorias de explicação podem ser distinguidas: técnica, 

económica, psicológica e política, (Flyvbjerg et al., 2002; Cantarelli et al., 2010). 

 

Para Cantarelli et al. (2010) as explicações técnicas podem traduzir-se pelo aumento dos 

preços, pobre conceção e implementação do projeto e estimativas imperfeitas. No 

entanto, para os autores, o aumento de preços é difícil de prever, no futuro. A pobre 

conceção e implementação do projeto podem ser explicadas pela diminuta experiência e 

o facto de as estimativas serem imperfeitas são uma indicação de que a informação é 

inadequada.  



O DESVIO DE CUSTOS E DE TEMPOS DE EXECUÇÃO NAS OBRAS PÚBLICAS EM PORTUGAL 

11 

A falta de incentivos e recursos, o processo de financiamento específico e o 

planeamento ineficiente dos outputs públicos são considerados causas económicas que 

têm influência no aumento dos custos (Cantarelli et al., 2010). Para o mesmo autor as 

explicações psicológicas são baseadas no planeamento falacioso e na tendência otimista. 

Quando a atitude é demasiado otimista em relação ao risco há tendência para seguir pelo 

caminho que maximize a utilidade. Neste caso a maior utilidade é obtida quando o 

projeto é selecionado para ser implementado, assim, a hipótese de o projeto ser 

selecionado é maior quanto menores forem os custos estimados. Este comportamento 

leva à subestimação dos custos. A explicação psicológica mais comum é, 

provavelmente, "o otimismo de avaliação" ((Flyvbjerg et al., 2002). 

 

Segundo Cantarelli et al. (2010) as explicações políticas são consideradas na literatura 

como a principal causa para o aumento de custos. Enquadram-se nesta categoria geral a 

subestimação de custos deliberada e a manipulação das previsões. Os custos são 

deliberadamente subestimados com o intuito de aumentar as hipóteses do projeto ser 

aceite. Flyvbjerg et al. (2002) conclui que a subestimação de custos não pode ser 

explicada pelo erro mas sim por falsas declarações estratégicas, ou seja, pela mentira. 

 

Outro estudo relevante foi o elaborado por Flyvbjerg et al. (2003b), tendo por base a 

análise de 258 projetos de infraestrutura de transporte. Este estudo centra-se em 

questões relacionadas com a execução dos projetos tendo em conta os custos e 

benefícios estabelecidos. Adicionalmente, procura investigar se os custos e benefícios 

são fenómenos altamente incertos e que envolvem elementos significativos de risco. 

 

No estudo de Flyvbjerg et al. (2003b) pode constatar-se que a falta de informação, o 

erro, e a manipulação dos custos e benefícios são causas apontadas para a má estimação 

dos custos e consequente aumento dos mesmos.  

 

As estimativas de custos utilizadas na tomada de decisão aquando do desenvolvimento 

de projetos de infraestrutura são sistematicamente enganosas porque as análises 

custo/benefício são baseadas em custos e benefícios mal estimados, o que resulta na má 

alocação de recursos que muitas vezes são escassos (Flyvbjerg et al., 2003b). 
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Para além disso, os autores consideram que os riscos gerados a partir de estimativas de 

custo enganosas são normalmente ignorados ou subestimados na tomada de decisão, em 

detrimento do bem-estar social e económico. Na sua visão, os riscos têm um papel 

duplamente negativo, será, pois, diferente assumir um risco calculado do que ignorá-lo 

quando a sua magnitude é elevada. Concluem mesmo que o risco de aumentar os custos 

e o risco relacionado com a avaliação e gestão do projeto deve ser colocado no centro da 

tomada de decisão. 

 

As derrapagens de custos em grandes projetos são geralmente entre 40% e 200%, 

segundo Morris & Hough (1991). No que diz respeito aos grandes projetos de 

infraestrutura de transporte, o estudo de Flyvbjerg et al. (2002, 2003b) demonstra que 9 

em 10 projetos têm os custos subestimados, ou seja, os custos reais são em média 28% 

superiores aos custos estimados, parecendo ser um fenómeno global observado ao longo 

de um grande período de tempo. 

 

Morris (1990) argumenta que os atrasos na implementação do projeto e as derrapagens 

nos custos tornaram-se uma característica frequente em projetos do sector público. O 

custo médio das derrapagens financeiras encontradas no seu estudo ascende a 82%, 

repartidas da seguinte forma: cerca de 20 - 25% pode ser atribuído ao aumento dos 

preços e os restantes 70 - 75% podem ser explicados por fatores reais tais como os 

atrasos na execução, pobre conceção e implementação do projeto, financiamento 

inadequado dos projetos, a indecisão burocrática e a falta de coordenação entre as 

empresas. 

 

Mackie & Preston (1998) estudaram as fontes de erro e as tendências na avaliação dos 

projetos de transporte, particularmente no que diz respeito à experiência Britânica. Os 

autores identificam quais os problemas que contribuem para o otimismo na avaliação, 

onde se verifica que os benefícios são superestimados e os custos subestimados. São 

exemplos: objetivos pouco claros que podem reduzir as hipóteses do projeto avançar; o 

planeamento tendencioso que pode surgir quando acontecimentos esperados não 

ocorrem ou quando acontecimentos inesperados efetivamente ocorrerem; o modelo de 

erro que pode levar à subestimativa ou sobrestimava dos impactos e a mudança de 

regras durante o período de planeamento que pode hipotecar a elaboração do projeto, 

sendo este último o mais comum. 
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Também Nijkamp & Ubbels (1999) concluíram, contrariamente ao divulgado na 

maioria dos estudos, que em geral as estimativas de custo tendem a ser fiáveis. 

Concluem ainda que na maior parte dos projetos é comum existirem aumentos de custos 

que variam entre 0 e 20%. 

 

Para os autores existem três causas que explicam o que foi dito anteriormente: o 

aumento dos preços; o facto de as estimativas serem imperfeitas e também a 

necessidade de se fazer adaptações ao longo do projeto. Estes não consideram o 

comportamento estratégico dos atores envolvidos como uma das causas para o aumento 

dos custos, consideram antes que as mudanças na opinião social e a intervenção por 

parte dos grupos de interesse, a disponibilização de novas tecnologias, o estado da 

economia e o método para fazer as adjudicações dos projetos são causas para o excesso 

de custos. 

 

Torna-se necessário dar mais importância às primeiras fases de planeamento, uma vez 

que as grandes mudanças são umas das principais causas para o aumento dos custos 

(Nijkamp & Ubbels, 1999). 

 

Magnussen et al. (2006) estudaram os resultados de 31 grandes projetos de investimento 

público na Noruega, com o objetivo de analisar o desenvolvimento das estimativas de 

custo antes da decisão de executar os projetos, e de saber de que forma a 

obrigatoriedade de garantia de qualidade influencia este processo. Os autores 

consideram que as diferenças nos custos estimados baixaram, desde que foi introduzida 

a garantia de qualidade, pois os proprietários dependem, em larga medida, destes custos 

quando decidem prosseguir com o projeto.  

 

De acordo com Magnussen et al. (2006) as causas da tendência observada parecem estar 

ligadas a fatores não apenas difíceis de prever mas também difíceis de gerir. As 

derrapagens são causadas por circunstâncias alheias à área de controlo do projeto, pois a 

superação dos custos estimados para os projetos deve-se ao agravamento dos preços, às 

ações do governo, greves, entre outros (Morris & Hough, 1991). Aqui é detetado um 

grande problema, o que está relacionado com a capacidade de prever tais fatores e o seu 

potencial impacto (Magnussen et al. 2006). 
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Como forma de explicar as causas para a superação de custos dos projetos, Flyvbjerg et 

al. (2004) descobriram que o aumento de custos depende fortemente do cumprimento da 

fase de implementação, dos atrasos e das longas fases de implementação, pois estas 

traduzem-se no aumento de custos do projeto. Os autores acrescentam que os projetos 

crescem ao longo do tempo e que os projetos de maior dimensão necessitam de 

melhores processos de planeamento. O aumento de custos é elevado para todos os 

tamanhos e tipos de projetos, embora os projetos de maior dimensão causem mais 

problemas em termos orçamentais, fiscais, administrativos e políticos do que os de 

menor dimensão. 

 

Para Bruijn et al. (2007) a informação de qualidade é a chave para a tomada de boas 

decisões sobre grandes projetos. Para os autores não importa que a tomada de decisão 

diga respeito aos aspetos técnicos da implementação, aos impactos económicos e 

ecológicos, ou aos riscos do projeto, pois essa informação é altamente sensível e deve 

ser tida em consideração na tomada de decisão. 

 

De acordo com van Marrewijk et al. (2008), os estudos recentes mostram que apesar da 

sua crescente popularidade, os megaprojetos, na maior parte dos casos não conseguem 

cobrir os custos estimados, os prazos estabelecidos e os resultados esperados, e são 

motivados por interesses que operam contra o interesse público. Os autores consideram 

que a conceção e a cultura do projeto desempenham um papel importante na 

determinação de como os gestores e os parceiros de cooperação conseguirão alcançar os 

objetivos do projeto num maior ou menor grau. 

 

Os autores sugerem que a principal causa para a superação dos custos é a falta de 

realismo na estimativa dos custos iniciais. Avançam que os custos dos atrasos são 

subestimados, as contingências são demasiado baixas, que as alterações nas 

especificações e no design dos projetos não são tidas em conta, que as mudanças nas 

taxas de câmbio, na moeda e nos preços são igualmente subestimadas, assim como os 

custos de expropriação, de segurança e as questões ambientais. Muitos dos maiores 

projetos contêm um grande elemento de inovação tecnológica que está associado a 

elevados riscos. Esses riscos tendem a traduzir-se no aumento de custos, que muitas 

vezes não são contabilizados nas estimativas de custo iniciais (Flyvbjerg et al., 2003a).  
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Como consequência dessas características, os megaprojetos são caracterizados por 

conflitos e incertezas e pouca cooperação entre os parceiros (van Marrewijk, 2005). 

 

Para Shane et al. (2009) as organizações enfrentam um grande desafio para controlar os 

orçamentos dos projetos tendo em conta o intervalo de tempo que decorre entre o início 

do projeto e a sua conclusão. O desenvolvimento de estimativas de custo que refletem 

com precisão o âmbito do projeto, as condições económicas, o interesse da comunidade 

e as condições macroeconómicas fornecem um custo inicial que permite que os projetos 

sejam rigorosos. 

 

Os fatores que afetam a estimativa de custos em cada fase de desenvolvimento do 

projeto são de natureza interna ou externa. Para os autores, os fatores que contribuem 

para o aumento dos custos e que são controláveis pelo órgão/proprietário são internos, 

os que estão fora do controlo direto do órgão/proprietário são classificados como 

externos (Shane et al., 2009). Embora existam inúmeros fatores internos que possam 

levar à subestimação dos custos durante as fases de planeamento e conceção do projeto, 

os autores enumeram 7 como sendo os principais: tendência (bias), a abordagem inicial, 

mudanças no planeamento do projeto, complexidades no design e construção, mudanças 

de âmbito, aumento de âmbito, fracas estimativas e adicionalmente a questão da 

aplicação inconsistente das contingências. Para eles o aumento dos custos não ocorre 

apenas durante as fases de planeamento e conceção do projeto, mas também se 

manifesta, muitas vezes, na fase de construção do projeto.  

 

No que diz respeito aos fatores externos, Shane et al. (2009) apontam os seguintes: 

preocupações governamentais e exigências locais, flutuações na taxa de inflação, 

mudanças de âmbito, aumento de âmbito, e as condições do mercado. Para os autores a 

possibilidade de tais incidentes ocorrerem deve ser tida em conta durante a preparação 

do orçamento, pois cada elemento pode agir separadamente ou em combinação com 

outros elementos podendo causar aumentos significativos no custo do projeto. 

 

Segundo Shane et al. (2009), identificar as causas do aumento do custo dos projetos 

permite desenvolver estratégias, métodos e ferramentas para melhorar a estimativa de 

custos e a gestão da estimativa de custos. Segundo Capka, 2004 cit in Shane et al., 2009 
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“a chave do sucesso é perceber e compreender os desafios antecipadamente no processo 

de planeamento, para ser possível desenvolver estratégias para abordá-los e estabelecer 

expectativas precisas e exequíveis”. 

 

Assim, gerir projetos de infraestrutura de transporte de larga escala torna-se difícil, 

devido à falta de informação sobre os custos, resultando em elevados aumentos que 

podem ameaçar a viabilidade do próprio projeto (Cantarelli et al., 2010).  

  



O DESVIO DE CUSTOS E DE TEMPOS DE EXECUÇÃO NAS OBRAS PÚBLICAS EM PORTUGAL 

17 

18

9

4 1 0

19

3

9
12

29

21

31

8

0

5

10

15

20

25

30

35

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3. METODOLOGIA E DADOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Os dados para a elaboração do estudo foram obtidos através da análise dos relatórios do 

Tribunal de Contas (Continente, Secção Regional dos Açores e Secção Regional da 

Madeira) e da Inspeção-geral de Finanças num horizonte temporal de 12 anos (1999 a 

2011), através do levantamento dos desvios de custo (investimento), em euros, e do 

tempo de execução, em semanas, projetados e executados. O ano considerado para 

efeito do cálculo dos desvios é o ano de conclusão da obra. 

Foram analisados um total de 164 projetos, dos quais apenas 60 facultavam dados que 

permitiam fazer a análise das derrapagens temporais. Como informação adicional, 

importa acrescentar que 38 dos 164 projetos analisados dizem respeito à auditoria 

levada a cabo pela Inspeção-Geral de Finanças à empresa pública Parque Escolar. 

 

3.2 DADOS DOS DESVIOS FINANCEIROS 

 

O gráfico 1 apresenta uma visão global do número de projetos analisados por ano, dos 

quais podemos destacar os anos de 1999, 2004, 2008, 2009 e 2010 como os mais 

significativos para a amostra. 

 

Gráfico 1 - Nº projetos por ano (desvio em Milhares €) 
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É possível observar através da análise do gráfico 2 que 65% dos projectos analisados 

fazem parte da Administração Central (Estado), sendo este o principal sector de análise. 

Importa salientar que o Sector Público Administrativo encontra-se dividido em 

Administração Central, Administração Regional e Local e Segurança Social. A 

Administração Regional e Local por sua vez subdivide-se em Administração Regional 

(Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores) e Administração Local 

(Distritos, Autarquias e Freguesias). Quer a Administração Regional, quer a 

Administração Local têm autonomia administrativa e financeira, ou seja, são dotados de 

personalidade jurídica. Sucintamente significa que grande parte destes organismos 

possui e pode adquirir património próprio, autonomia de tesouraria, receitas próprias, 

capacidade de recorrer a crédito e maior liberdade contratual (Pereira et al, 2012). 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos projetos por subsector da Administração Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 3 apresenta a comparação entre o investimento inicial e o investimento final 

(executado) dos projetos, representando o valor acumulado por ano de análise. Podemos 

destacar que os valores mais significativos estão concentrados nos anos de 2000, 2001, 

2004, 2009 e 2010. 
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Gráfico 3 - Investimento inicial versus final por ano (desvio em Milhares de €) 

Salienta-se, com base no quadro 1, que não foram obtidos dados referentes ao ano de 

2003, sendo este o único ano, dentro do intervalo de tempo analisado, nestas condições. 

Os anos onde se verificam as maiores diferenças entre os custos estimados e os custos 

reais são o de 1999 e o de 2004, com uma diferença superior ao dobro do projetado, 

169% e 120% respetivamente. 

Os valores contantes do quadro são à data dos projetos (os valores atualizados a 2012 

serão objeto de análise no capítulo seguinte). 

 

Quadro 1 - Dados anuais dos projetos (desvio em Milhares €) 

ANO Nº Projetos Valor inicial Valor final Diferença Dif. % 

1999 18 68.641 184.479 115.838 169% 

2000 9 481.550 535.083 53.534 11% 

2001 4 483.804 457.447 -26.357 -5% 

2002 1 2.789 4.848 2.060 74% 

2003 0 0 0 0 0% 

2004 19 282.039 620.293 338.254 120% 

2005 3 5.964 8.113 2.149 36% 

2006 9 23.292 31.328 8.036 35% 

2007 12 38.869 42.946 4.077 10% 

2008 29 100.067 114.252 14.185 14% 

2009 21 554.639 825.848 271.209 49% 

2010 31 341.474 344.972 3.498 1% 

2011 8 92.480 95.057 2.576 3% 

TOTAL 164 N.A N.A N.A N.A 

  



O DESVIO DE CUSTOS E DE TEMPOS DE EXECUÇÃO NAS OBRAS PÚBLICAS EM PORTUGAL 

20 

2

7

2 0 3 1 2 4

25

9

4 1
0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3.3 DADOS DOS DESVIOS TEMPORAIS 

 

Como foi referido anteriormente, dos 164 projetos analisados somente 60 continham 

dados que permitiam estudar os desvios temporais. O universo temporal para esta 

análise decorre entre os anos de 2000 e 2011, com exceção para o ano de 2003 que não 

foi analisado por falta de dados. 

De acordo com o quadro 2, é possível destacar que aproximadamente 42% dos projetos 

analisados dizem respeito ao ano de 2008, como se observa com maior clareza no 

gráfico 4, no entanto as maiores derrapagens temporais aconteceram nos anos de 2001, 

2004 e 2011. 

 

Quadro 2 - Dados anuais dos projetos (desvio em tempo) 

Ano Nº projetos Tempo inicial Tempo final 
Desvio 

semanas 
Desvio % 

2000 2 51 75 23 45% 

2001 7 333 1.396 1.063 319% 

2002 2 159 385 226 142% 

2003 0 0 0 0 0% 

2004 3 134 345 211 157% 

2005 1 52 88 36 68% 

2006 2 81 140 58 72% 

2007 4 253 326 73 29% 

2008 25 1.413 2.445 1.032 73% 

2009 9 507 837 330 65% 

2010 4 323 530 207 64% 

2011 1 43 137 94 220% 

TOTAL 60 3.351 6.703 3.353 100% 

 

Gráfico 4 - Nº projetos por ano (desvio em tempo) 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE DOS DESVIOS FINANCEIROS 

 

É importante evidenciar que o desvio médio foi calculado para o ano de 2012 com base 

nos valores do quadro 1, com os juros capitalizados segundo uma taxa de actualização 

de 6% (corresponde à taxa de desconto legal).  

Com exceção de 2004, os maiores desvios verificam-se em anos de eleições (1999, 

2002, 2005 e 2009), embora em 2002 e 2005 o número de projetos seja reduzido. Em 

2004 o impacto pode ser explicado pela construção dos estádios do Euro 2004 e pela 

Ponte Rainha Santa Isabel, em Coimbra (11 projetos dos 19 existentes nesse ano). 

O desvio médio obtido no presente estudo encontra-se nos 32%, o que não difere 

significativamente dos resultados obtidos por Flyvbjerg et al. (2002, 2003b), cuja média 

dos desvios corresponde a 28%. 

Adicionalmente calculou-se a média dos desvios não contabilizando os projetos da 

Parque Escolar (PE), sendo que neste caso a média dos desvios sobe para 36%. Esta 

análise deve-se ao facto de neste relatório da Inspeção-Geral de Finanças (38 projetos) 

as percentagem dos desvios serem relativamente baixas
1
. 

 

Gráfico 5 - Desvio médio por ano 

                                                           
1 A polémica recente à volta da Parque Escolar centrou-se não nos desvios financeiros entre o planeado e o executado, mas sim no elevado 
investimento por escola (houve escolas com um investimento acima dos 15 Milhões de €). Adicionalmente, criticou-se a elevada despesa 
total e o elevado endividamento, assim como o baixo nível de accountability. O relatório da Inspecção-Geral de Finanças não mostra 
contudo, desvios significativos entre o projectado e o executado e não disponibiliza valores adequados para medir os desvios temporais. 
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De acordo com o gráfico 6 é possível observar que a reta de regressão linear vai 

diminuindo ao longo do tempo, apesar de existirem alguns outliers (1999, 2002, 2004 e 

2009). Verifica-se que os desvios são menores nos últimos anos, com exceção para o 

ano de 2009. 

Gráfico 6 - Dispersão dos desvios por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor médio dos desvios apresentado no quadro 3 corresponde a 4,8 Milhões de €, 

contudo o desvio padrão dos desvios é relativamente alto (14, 6 Milhões de €), ou seja, 

há projetos com dimensão e desvio elevados conforme se comprova pelo gráfico 7. O 

gráfico 7 apresenta alguns projetos com desvios acima dos 600%, sobretudo nos 

primeiros anos de análise e inclusive um projeto com um desvio acima dos 1600%. 

 

Quadro 3 - Média e desvio padrão (em Milhões de €) 

ANO 
Projeto Desvio 

Valor médio Desvio padrão Valor médio Desvio padrão 

1999 3.813 7.639 6.435 12.052 

2000 53.506 50.029 5.948 9.832 

2001 120.951 108.728 -6.589 6.822 

2002 2.789 0 2.060 0 

2003 0 0 0 0 

2004 14.844 17.920 17.803 22.447 

2005 1.988 1.251 716 661 

2006 2.588 1.392 893 570 

2007 3.239 1.906 340 239 

2008 3.451 3.852 489 533 

2009 26.411 66.005 12.915 28.002 

2010 11.015 4.285 113 329 

2011 11.560 4.492 322 486 

TOTAL 15.095 36.901 4.811 14.683 
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Gráfico 7 - Análise dos desvios de todos os projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 8 indica os desvios de todos os projetos, excluindo os outliers. Para efeito 

desta análise, considerou-se como outlier os desvios superiores a 300%. A maioria dos 

desvios encontram-se entre 0 e 50%, dai que se tenha considerado pertinente diminuir o 

âmbito de análise. Com este gráfico é possível observar que o valor dos desvios (reta de 

regressão linear) também vai diminuindo ao longo do tempo. 

 

Gráfico 8 - Análise dos desvios dos projetos (exceto outliers: desvios > 300%)  
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Com a observação do gráfico 9 é possível constatar que grande parte dos projetos têm 

um desvio entre 0 e 50%, correspondendo a 123 dos 164 projetos. Existem, no entanto, 

15 projetos com desvios negativos e 18 com desvios acima dos 100%. 

 

Gráfico 9 - Nº projetos por intervalo de desvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido aos motivos atrás apresentados, optou-se no gráfico 10 por excluir os 38 

projetos da PE. Constata-se que a linha de tendência mantem-se decrescente. Contudo, a 

sua inclinação é menor. Tal justifica-se pelo reduzido nível de desvios da PE, ou seja, 

analisando apenas os projetos dos relatórios do Tribunal de Contas, verifica-se que a 

melhoria ao nível dos desvios financeiros é menor que a verificada no gráfico 8. 

 

Gráfico 10 - Dispersão dos desvios (sem PE) 
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4.2 ANÁLISE DOS DESVIOS TEMPORAIS 

 

O desvio médio do tempo de execução dos projetos é de 100%, ou seja, corresponde a 

duas vezes o tempo previsto. Os anos com maiores desvios são os de 2001, 2004 e 

2011, de acordo com o gráfico 11. Apenas o ano de 2004 coincide com os maiores 

desvios financeiros. Os anos de 2002, 2005 e 2009 correspondem a anos de eleições 

onde se verifica que existem elevados desvios financeiros mas baixos desvios 

temporais. 

 

Gráfico 11 - Desvio médio de tempo por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 12 apresenta uma reta de regressão linear decrescente, ou seja, a sua 

inclinação é negativa. Como tal, os desvios de tempo têm-se reduzido ao longo dos 

anos, embora não significativamente. 

 

Gráfico 12 - Dispersão dos desvios médios (em tempo) 
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O valor dos desvios, tendo por base o gráfico 13, observados através da reta de 

regressão linear, vai diminuindo ao longo do tempo. Quando comparado com os 

gráficos 7 e 8, observa-se que os desvios temporais apresentam uma dispersão elevada. 

 

Gráfico 13 - Dispersão dos desvios de todos os projetos (em tempo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos projetos tem desvios entre 0 e 100%, o que corresponde a 34 dos 60 

projetos analisados, 16 projetos encontram-se entre 50 e 100% e 20 têm desvios 

superiores a 100%. 

 

Gráfico 14 - Nº projetos por intervalo de desvio 
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os 164 projetos analisados apresentam um desvio médio de custos de 

32%, aumentando para 36% se a análise não contemplar os 38 projetos da Parque 

Escolar, por serem pouco significativos. 

 

Relativamente aos anos de eleições (1999, 2002, 2005 e 2009), pode-se observar que 

estes são os anos com os maiores desvios financeiros, contudo, são anos com baixas 

derrapagens temporais. No entanto, em 2002 e 2005 o número de projetos analisados é 

bastante inferior aos projetos analisados em 1999 e 2009, de acordo com a amostra. 

 

Outra conclusão relevante prende-se com o ano de 2004, este é um ano com elevados 

desvios financeiros devido à construção dos estádios do Euro 2004 e à construção da 

ponte Rainha Santa Isabel, em Coimbra, contudo é o ano de 1999 que apresenta os 

maiores desvios de custos. Em relação aos desvios financeiros constata-se que a reta de 

regressão linear diminui ao longo do tempo. Com esta conclusão, uma pergunta surge: 

Será que a Administração Pública está mais eficiente? O impacto das regras de 

contratação pública aprovadas nos últimos anos, e a limitação nos trabalhos adicionais é 

uma possível resposta. Outra é o facto de existir um maior controlo por parte do 

Tribunal de Contas. 

 

Observa-se ainda que o valor médio dos desvios é de 4,8 Milhões de €, contudo, o 

desvio padrão é elevado (os projetos com desvios elevados provocam a subida da 

média). Outro dado significativo diz respeito aos desvios de custos dos anos de 2010 e 

2011 (39 projetos em 164) que apresentam valores residuais (1% e 3%, respetivamente), 

no entanto, a maioria dos desvios financeiros encontra-se entre 0% e 50%. 

 

Relativamente às derrapagens temporais pode-se concluir que o desvio médio em tempo 

é de 100%, ou seja, os projetos demoram o dobro do tempo estimado, que a reta de 

regressão linear que representa os desvios de tempo diminui muito pouco ao longo dos 

anos e que a maior parte dos projetos apresenta desvios de tempo entre 0% e 100%. 
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O quadro 4 apresenta um conjunto de conclusões finais, das quais destacamos as 

seguintes: a média dos desvios financeiros em anos eleitorais representa 80%, 

diminuindo para 20% quando os anos eleitorais são excluídos e a média dos desvios 

financeiros dos grandes projetos apresenta um valor de 40%, diminuindo para 16% 

quando os grandes projetos são retirados da análise. De salientar que a média dos 

desvios após 2006 apresenta um valor de 47%, e que excluindo o ano de 2009 para o 

cálculo da média o valor diminui para 16%. 

 

Com base nestes resultados, verifica-se que os anos de eleições, os grandes projetos e o 

ano de 2009, pelo seu elevado valor, são os principais causadores da subida da média 

dos desvios de custo. 

 

Quadro 4 - Principais resultados dos desvios financeiros 

Resultados Desvio Financeiro 

Desvio em anos eleitorais 80% 

Desvio sem anos eleitorais 20% 

Desvio sem ano 2004 25% 

Desvio 1999-2006 34% 

Desvio após 2006 47% 

Desvio após 2006 (exceto 2009) 16% 

Desvio grandes projetos (Inv. Final >50 M. €) 40% 

Desvio sem grandes projetos 16% 
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5.2 LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 

Este subcapítulo tem por objetivo evidenciar as limitações encontradas ao longo da 

elaboração do presente estudo, bem como fornecer ideias que possam ser utilizadas em 

investigações futuras. 

 

Assim, podemos destacar que apesar de a amostra ser significativa, uma maior 

dimensão daria uma análise mais robusta, sobretudo na análise das derrapagens 

temporais. 

 

Outra das limitações encontradas prende-se com o facto de a amostra ser sobretudo feita 

a partir da análise de Relatórios do Tribunal de Contas, existe um enviesamento (bias) 

contra a eficiência real. Com uma amostra superior o desvio poderia ser menor. 

 

O facto de não existirem empreitadas de construção de autoestradas (pois foram todas 

construídas pela Brisa ou em Parcerias Público-Privadas) não permitiu utilizar os 

desvios médios na definição dos custos das Parcerias Público-Privadas (nomeadamente 

na construção do comparador do sector público). 

 

Este estudo analisa a ineficiência do Sector Público nas Obras Públicas mas não 

compara com a eficiência do Sector Privado, esta será pois outra das limitações a 

apontar. 

 

Existe, contudo, a necessidade de se perceber porque a reta de regressão linear diminui 

ao longo do tempo (tal facto verifica-se predominantemente nos desvios financeiros em 

oposição aos desvios em tempo de execução). Estará a Administração Pública a tornar-

se mais eficiente?  

 

A necessidade de analisar, na evolução decrescente de desvios financeiros e de tempo, o 

impacto do controlo e das recomendações do Tribunal de Contas (neste caso seria feito 

um trabalho de cariz qualitativo, que complementaria o nosso estudo, que teve 

claramente uma abordagem quantitativa). 
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E finalmente, a necessidade de existirem estudos mais aprofundados (nomeadamente 

com recurso a métodos econométricos) para perceber: por um lado, a correlação entre os 

desvios financeiros e os anos de eleição (maior número de dados relativos aos anos de 

eleição: 1995, 1991, 1987, 1985, etc.) e simultaneamente perceber se são gerados 

desvios de tempo significativos e por outro, perceber se os grandes eventos geram 

desvios de custos significativos (necessidade de estudar Expo 98, Lisboa Capital da 

Cultura em 1994, Porto Capital da Cultura em 2001, etc.). Estes poderão ser alguns 

exemplos de temas pertinentes para futuras investigações. 
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