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Resumo 

Ao longo das últimas décadas tem-se assistido ao desenvolvimento da rede de infraestrutura 

rodoviária nos países desenvolvidos. Entre 1990 e 2016, Portugal, viu a sua rede de autoestradas 

aumentar de 303km para mais de 3000km, sendo que este aumento teve por base o recurso a um 

sistema de contração de PPP. Estes projetos têm sido amplamente analisados no que toca às estimativas 

de tráfego produzidas na sua fase de conceção. Devido ao grande horizonte temporal previsto nestas 

estimativas, estas têm-se mostrado não só imprecisas, mas também pouco exatas. De um modo geral 

as estimativas de tráfego têm-se revelado demasiado otimistas, verificando-se uma constante 

sobrestimação do tráfego. Assim, este estudo pretende quantificar a magnitude desses desvios e a sua 

evolução temporal no caso das concessões rodoviárias portuguesas. Os resultados foram de encontro 

aos resultados obtidos internacionalmente, com as concessões portuguesas a apresentarem um erro 

médio de sobrestimação a rondar os 22,7%. Para além desta tendência otimista, o caso de estudo 

revelou que o erro de estimativa tende a aumentar com passar do tempo. Das causas possíveis para 

este comportamento, destacam-se a introdução de portagens nas concessões SCUT, os impactos ao 

nível do tráfego da crise financeira e excessivamente otimista taxa de crescimento das estimativas de 

tráfego. Este último ponto afeta principalmente as concessões cuja rentabilidade acionista seja 

garantida pelo Estado, visto que se o crescimento das estimativas for demasiado elevado, 

eventualmente a rentabilidade irá baixar e o Estado estará na obrigação de compensar a concessionária.   

Palavras-chave: Estimativas de tráfego; Concessões rodoviárias; Erro de estimativa; PPP; Desvios de 

tráfego. 
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Abstract 

Over the last decades, has been witnessed the development of the road infrastructure network 

in developed countries. Between 1990 and 2016, Portugal saw its motorway network increase from 

303km to over 3000km, in this increase in the network, it was used a PPP system. Traffic forecasts 

produced for these projects have been extensively analyzed worldwide. Due to the large time horizon 

predicted in these estimates, they have shown to be not only inaccurate but also overly optimistic, 

overestimating the actual traffic at any given year. Thus, this study aims to quantify the magnitude of 

these deviations and their temporal evolution in the case of Portuguese road concessions. The results 

were in line with the results obtained internationally, with Portuguese concessions showing an average 

traffic overestimation of around 22.7%. Beyond this optimistic trend, the case study revealed that the 

estimation error tends to increase over time. Possible causes for this behavior include the introduction 

of tolls on SCUT concessions, traffic impacts from the financial crisis and the overly optimistic growth 

rate expected by the traffic forecasts. This last point mainly affects concessions whose shareholder 

returns are guaranteed by the State, since if forecasts growth is too high, eventually the returns will 

decline, and the State will be required to compensate the concessionaire. 

Keywords: Traffic forecasts; PPP; Road concessions; Forecast inaccuracy; Optimism bias 
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1. Introdução 

 Enquadramento 

A infraestrutura é uma parte integral da qualidade de vida dos cidadãos de qualquer país. Da 

água canalisada, ao saneamento, à mobilidade, à segurança, à saúde, uma melhor infraestrutura 

representa uma melhor qualidade de vida da população. No que respeita à mobilidade, esta é 

assegurada pela infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária. A mobilidade, quer de 

bens, quer de pessoas, é um motor fundamental da economia e por consequência do desenvolvimento 

regional. Assim uma robusta e eficiente infraestrutura influenciará positivamente o desenvolvimento 

dos países.  

Contudo, dados os avultados custos de investimento necessários para desenvolver a 

infraestrutura, os projetos não podem ser todos implementados. Como tal, é necessário, dentro do 

grupo de projetos necessários ao desenvolvimento, avaliar e escolher o que trazem maiores benefícios 

à sociedade em geral. A avaliação desses projetos é um desafio extremamente complexo, dado os 

elevados impactos que cada um incorre na sociedade. Os benefícios que o um projeto, neste caso 

rodoviário, apresenta são amplos e em alguns casos muitos difíceis de quantificar. Pode tratar-se de 

uma poupança de tempo a uma redução na sinistralidade. No primeiro caso a quantificação é simples e 

imediata, quanto tempo é se gasta indo ponto A para o ponto B com a infraestrutura existente versus 

com infraestrutura proposta. Já o segundo caso não é assim tão simples de quantificar, visto que uma 

redução na sinistralidade, implica, no limite menos perda de vida humana. Mas quanto vale uma vida 

humana? 

Os benefícios trazidos por este tipo de projeto estão, na sua maioria, diretamente ao volume 

de tráfego que irá utilizar a infraestrutura. Assim sendo, para a quantificação desses benefícios tem de 

ser feita uma estimativa relativa ao volume de tráfego que é expectável que utilize dada infraestrutura. 

Consoante essas estimativas o projeto irá ou não avançar. No entanto as estimativas sofrem de uma 

imprecisão inerente, devido ao longo horizonte temporal deste tipo de projetos. Assim, no limite se for 

verificado que a estimativa era demasiado otimista os benefícios que eram esperados que o projeto 

trouxesse são postos em causa e podem levar à implementação do projeto errado. Assim o estudo dos 

desvios de estimativa torna-se relevante para a sua melhoria. 
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 Objetivo e metodologia 

Considerando a importância que a precisão e a exatidão das estimativas de tráfego têm para a 

correta avaliação de projetos no âmbito da infraestrutura rodoviária, é proposto como principal objetivo 

desta dissertação a quantificação dos desvios entre o tráfego real, observado, e as estimativas de 

tráfego propostas nos contratos das concessões rodoviárias portuguesas, atualmente em operação. 

Apesar de Portugal ter sido um dos países que mais investiu no desenvolvimento da sua rede rodoviária 

nas últimas décadas é notória a falta de um estudo de acompanhamento num âmbito geral que 

quantifique e analise a performance dos projetos que integram essa rede. Dado que são projetos com 

grande complexidade e com um horizonte de projeto muito extenso, 20 a 30 anos se falarmos apenas 

no período de concessão, é compreensível a necessidade de um acompanhamento a esses projetos. 

Apenas tirando lições dos erros cometidos ou de fenómenos que eram totalmente desconhecidos na 

altura de implementação de certos projetos é que se pode aspirar a uma melhoria e otimização da 

conceção e desenvolvimento de futuros projetos. 

Assim, esta dissertação pretende suprir essa deficiência, fazendo a mais ampla análise, até à 

data, dos desvios de tráfego nas concessões portuguesas. Será feita uma quantificação desses desvios, 

anualmente e em cada concessão e de seguida será feita uma análise estatística com o objetivo de 

perceber qual é o nível de precisão e exatidão do conjunto de projetos em questão, assim como 

perceber a tendências e comportamento do erro de estimativa ao longo do tempo. Para tal, foram 

consultados diversos relatórios, artigos científicos e casos de estudo incidentes sobre as PPP, bem como 

a temática, dos desvios de tráfego em projetos rodoviários. Seguindo, com auxílio de tabelas de cálculo, 

a realização das análises estáticas relevantes ao caso de estudo.  

Paralelamente propõem-se perceber como o que é o comportamento oportunístico por parte 

das concessionárias pode influenciar as estimativas. Recorrendo a estudos que analisaram a dimensão 

financeira das concessões portuguesas, nomeadamente no que toca a renegociação de contratos, 

alocação e transferência de risco e reequilíbrios financeiros, será feita uma tentativa de perceber quais 

são os mecanismos para esse comportamento e como é que se pode mitigar os seus efeitos. 
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 Estrutura 

Esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos, incluindo entes capítulo 

introdutórios. 

No segundo capítulo será analisada a literatura refente o tema. Serão explicados 

procedimentos, como, a avaliação deste tipo de projeto e o seu processo de decisão. De seguida são 

definidos conceitos centrais do tema, como, o que é uma estimativa e como se mede o seu erro ao 

mesmo tempo que se analisa como tem os padrões que este erro de estimativa tem apresentado 

noutros casos de estudo. 

No terceiro capítulo é falado dos aspetos centrais do modelo de contratação por PPP, como a 

transferência de risco, os diferentes modelos remuneratórios, e as causas para renegociações e pedidos 

de reequilíbrio financeiro. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia prevista para a análise e descreve como foi feita a 

recolha de dados e que dados é que foram recolhidos.  

No quinto capítulo é realizada a análise dos desvios do caso de estudo. Esta análise divide-se 

em quatro aspetos. Primeiramente foca-se na quantificação geral dos desvios e na evolução temporal 

dos mesmos. De seguida são analisados fatores relacionas com o erro, tal como a distribuição 

geográfica. O terceiro aspeto foca-se nos fatores relacionados com as estimativas e por último são 

analisados fatores que afetam a evolução do tráfego. 

Por fim, no sexto capítulo são retiradas as conclusões do estudo e são recomendados alguns 

desenvolvimentos futuros no mesmo âmbito. 
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2. Revisão de conhecimentos 

Neste capítulo serão apresentadas as definições de alguns conceitos centrais desta dissertação, 

como as estimativas de tráfego e os seus erros. Está também apresentado um sumário da literatura 

referente a este tema, de forma a perceber como este tem sido abordado e também alguns casos de 

estudo de outros países para perceber de que forma se podem relacionar com o caso português.  

 Avaliação do projeto 

Nos projetos de infraestrutura rodoviária dada a sua dimensão e custo de investimento são 

efetuados, numa fase preliminar, estudos de viabilidade. Estes estudos servem para perceber se o 

projeto tem mérito e deve avançar ou se por outro lado, os benéficos que traz não cobrem os custos de 

implementação. Assim são avaliados os benefícios económicos e são comparados com os custos 

estimados de construção e operação, designados por CAPEX e OPEX, respetivamente. Esta comparação 

é conhecida como uma análise custo-benefício (ACB) e é na maioria dos países o mecanismo legal para 

a avaliação deste tipo de projeto, quer seja com um modelo de PPP ou de empreitada tradicional. A 

metodologia da ABC assenta em calcular um valor monetário para cada impacto, sejam benefícios ou 

custos, de modo a haver uma comparação direta entre, por exemplo, emissão de CO2 durante a 

construção e redução da sinistralidade. Assim, o quer benefícios, quer os custos estão convertidos na 

mesma unidade facilitando a compreensão e permitindo uma comparação direta.(Cruz, C.O.Associação 

Comercial do Porto, 2018) 

Os benefícios económicos são diversos e em alguns casos extremamente difíceis de quantificar. 

O principal benefício no caso de infraestrutura rodoviária é a poupança de tempo por parte dos 

utilizadores, quer porque o trajeto é mais curto ou porque é mais eficiente, por exemplo o caso das 

autoestradas que podem apresentar um trajeto menos direto que a alternativa, mas como a velocidade 

de circulação é maior isso traduz-se numa poupança de tempo. Outros benefícios passam pela redução 

de custo para o utilizador, redução de emissão de CO2 ou menor sinistralidade. Estes benefícios tanto 

ocorrem num sistema de empreitada tradicional pública quer num sistema de PPP, no entanto há 

benefícios específicos no caso das PPP, dependendo do modelo de remuneração do parceiro privado, 

que passam pela cobrança de portagens. Não se tratando de um benefício direto para o utilizador, antes 

pelo contrário, é um fator que é extremamente importante para o sucesso do projeto. Em algumas 

concessões a cobrança de portagens é o único rendimento da concessionária e como tal, crítico para o 

sucesso do projeto. 

Por outro lado, os custos também não são fáceis de prever. Os custos de implantação deste tipo 

de projeto assentam principalmente nos custos de planeamento, construção, operação, expropriações 
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e impactos ambientes provenientes da construção da infraestrutura. Na tabela 1 são sumarizados os 

custos e benefícios e são categorizados como diretos ou indiretos, relembrando que os custo diretos 

entram na avaliação estritamente financeira do projeto e os indiretos juntam-se aos diretos na avaliação 

económica do projeto (ACB). 

Tabela 1 -Custos e benefícios - Fonte: Gestão da rede rodoviária nacional (2018) 

 Custos Benefícios 

Diretos 

• Custo de planeamento 
(projetos, planeamento, 
estudos de tráfego, etc.) 

• Receitas 
tarifárias(portagens) 
(se aplicável) 

• Investimento na 
Construção 

• Receitas acessórias 
(estações de serviço 
e serviços conexos) 
(se aplicável) 

• Expropriações  

• Custo de operação e 
manutenção 

 

Indiretos • Custo ambientais 

• Tempo 

• Sinistralidade 

• Emissões de CO2 

 

Após quantificação quer dos benefícios quer dos custos, verifica-se a viabilidade financeira do 

projeto, isto é, se os benefícios diretos cobrem os custos diretos. Se assim for o projeto é 

economicamente viável e como tal não irá requerer subsidiação. No entanto se não for esse o caso, o 

descarte do projeto não é automático. Na eventualidade do projeto não ter viabilidade financeira, terá 

de ser feita uma análise à sua viabilidade económica, adicionando os impactos dos benefícios e custos 

indiretos à análise financeira de modo a averiguar se de facto o projeto traz uma mais valia para a 

sociedade. Se dessa análise sair que o projeto é economicamente viável então o projeto deverá ser 

implementado, contudo terá de haver uma subsidiação. A figura 1 auxilia visualmente a compreensão 

do processo de ACB. 
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Figura 1 - Estrutura de uma ACB - Fonte: Gestão da rede rodoviária nacional (2018) 

Após ser conhecida a viabilidade económica do projeto é necessário determinar qual deve ser 

o modelo de contração que será utilizado. A implantação do projeto poderá passar por uma empreitada 

tradicional ou por uma PPP, apesar de existirem outros modelos, estes dois são de longe os mais 

utlizados. Os dois métodos têm os seus prós e contras e como tal tem de ser analisada a melhor maneira 

de se prosseguir com o projeto. Este prós e contras serão discutidos mais à frente no ponto 3.2, o que 

importa perceber é como é que essa análise é feita. A solução veio na forma do comparador do setor 

público (CSP) que também irá ser enquadrado no ponto 3.2 desta dissertação. O CSP serve na sua 

essência para aferir o “value for money” (VfM) de cada uma das opções de contratação. “Value for 

Money” é definido como a combinação ótima entre custos e qualidade do serviço prestado (Morallos & 

Amekudzi, 2008). Como tal se um método oferecer o mesmo nível de serviço com menores custos então 

pode-se dizer que apresenta um maior “value for money”. A figura 2 apresenta o modelo de decisão 

relativa a esta análise. Concluindo, o CSP procura, inicialmente, estimar os custos que uma empreitada 

tradicional traria para o setor público, avaliar o VfM desse modelo e comparar com VfM oferecido pelo 

modelo de PPP. Assim o modelo de contração que oferecer melhor VfM será o modelo que deve ser 

escolhido (Cruz & Marques, 2012b). 



8 
 

 

Figura 2 - Análise do CSP. Fonte: Gestão da rede rodoviária nacional (2018) 

. 

 Estimativas de tráfego 

A semelhança entre a maioria dos benefícios e custos acima descritos é que estão diretamente 

ligados às estimativas de tráfego. A título de exemplo, se existir mais tráfego, a poupança de tempo 

total por parte dos utilizadores é maior. Como tal, existirá um valor de tráfego acima do qual o projeto 

passa a ser viável. Daí surge a necessidade para uma ferramenta que procure estimar esse tráfego. Uma 

estimativa de tráfego é definida com sendo uma estimativa de procura, para uma infraestrutura de 

transporte, seja a curto, médio ou longo prazo. A estimativa pode apresentar uma procura, como por 

exemplo, número de passageiros, número de veículos/km entre outros ou pode apresentar uma receita 

tal como portagens ou tarifas. Pode, também, vir expressa em diferentes escalas temporais sejam elas 

diárias, anuais, semestrais ou horas de pico (Cruz e Sarmento, 2019).  

Existem vários métodos para a geração destas estimativas, uns mais complexos que outros, no 

entanto o âmbito desta dissertação é analisar os desvios de tráfego, e como tal, será apenas brevemente 

explicado o método mais utilizado nesta área. Esse método é conhecido como o modelo dos quatro 

passos. Desenvolvido nos Estado Unidos da América durante a década de 1950 e importado mais tarde 

para os países europeus. Este método foi desenvolvido para estimar e dimensionar a rede autoestradas 

após a segunda guerra mundial, altura em que surgiu um exponencial aumento da taxa de motorização 

nos Estado Unidos.  Apesar da sua idade o método permanece relevante na atualidade, muito devido a 

sucessivos aperfeiçoamentos e também à capacidade de computação trazida pelo desenvolvimento 

tecnológico das últimas décadas. (Nicolaisen, 2012). O método assenta nos seguintes passos: 
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• 1º Passo – Geração/Atração - Estimar o nº de viagens iniciadas ou terminadas em cada 

zona 

• 2º Passo – Distribuição – Para as viagens iniciadas em cada zona, estimar a fração que 

se destina a cada zona. Por outras palavras achar o destino das viagens iniciadas em 

cada zona de origem. 

• 3º Passo – Repartição modal - Das viagens entre cada par origem-destino (O/D), estimar 

a fração que se realiza em cada modo (comboio, autocarro, veículo particular, etc…) 

• 4º Passo – Afetação de tráfego – Estimar as escolhas dos caminhos nas viagens em cada 

modo e calcular o volume tráfego de cada caminho possível. 

Resumindo, o método, procura estimar o número de viagens entre zonas bem como a sua 

origem e destino, a repartição modal e o caminho percorrido por cada viagem. Para tal é necessário 

preencher o modelo com alguns dados, que estão na base da geração da procura e origem e destino 

das viagens. Dados esses de natureza socioeconómica, como a população residente ou número de 

postos de trabalho em cada zona. Já na repartição modal, interessam dados como o poder de compra 

ou a taxa de motorização de cada zona ou detalhes técnicos como a qualidade da infraestrutura ou 

condições de circulação, como os níveis de congestionamento, dos caminhos alternativos. Na figura 3 

está detalhada a organização do método dos quatro passos (Nicolaisen, 2012). 

 

Figura 3 - Modelo dos quatro passos. Fonte: Slides da disciplina de transportes (IST) 
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Assim o sucesso destes projetos assenta em grande parte na exatidão das estimativas de tráfego 

elaboradas para o projeto. Se estas estimativas não se verificarem os benefícios que foram quantificados 

com base nessas estimativas também não se verificarão. No limite, no caso de uma PPP, essa inexatidão 

das estimativas levará a renegociações contratuais, com encargos financeiros extraordinários para o 

Estado e por consequência para o contribuinte. Por outro lado, o Estado ou empresa pública 

competente, deve ter a capacidade técnica de produzir as suas próprias estimativas no âmbito no CSP. 

 Definição do erro 

Considerando que a existência de erros nas estimativas é inevitável, é imprescindível que os 

projetos sejam avaliados à posteriori e que sejam quantificados os desvios de tráfego em relação ao que 

tinha sido previamente estimado. Esta será uma importante ferramenta tanto para diagnosticar o 

problema, como para melhorar a precisão das estimativas. Existem várias maneiras de apresentar este 

erro, mas há duas principais, sendo que são as que aparecem mais vezes na literatura. A primeira, utiliza 

apenas o quociente entre tráfego real e tráfego estimado como utlizado em (Bain, 2009). 

1) 𝐸1𝑖
=  

𝑇𝑟𝑖

𝑇𝑒𝑖
 

 

Sendo E o erro, 𝑇𝑟𝑖 o tráfego real no ano i e 𝑇𝑒𝑖 o tráfego estimado para ano i. Seguindo esta 

fórmula se o valor der menor que um o tráfego foi sobre estimado e se for maior que um foi 

subestimado. Como exemplo, se E for igual a 0.5, significa que estava estimado o dobro do tráfego para 

esse ano. 

 

Outra maneira apresentar o erro das estimativas é pela seguinte formula (Nicolaisen, 2012). 

2) 𝐸2𝑖
=

𝑇𝑟𝑖−𝑇𝑒𝑖

𝑇𝑒𝑖
∗ 100 

 

Nesta fórmula o erro é expresso como uma percentagem do desvio entre o tráfego real e o 

tráfego estimado do ano i, assim um valor de E igual a -50% significa que o tráfego real é metade do 

tráfego estimado. No resto da dissertação irei sempre utilizar esta última formula e quando retirar dados 

da literatura que estejam apresentados segundo a primeiro formula irei transformá-los da seguinte 

forma: 

3) 𝐸2𝑖
= (𝐸1𝑖

− 1) ∗ 100 
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 Desvios de tráfego 

Este tema não é de todo recente, fazendo-se este tipo de análise há mais de 40 anos. Assistiu-

se no final do século uma proliferação de projetos rodoviários de grande escala nos países 

desenvolvidos, consolidando e densificando as suas redes rodoviárias. Estes projetos representaram 

avultados investimentos tanto para os países como para o setor privado e dada a extensão dos contratos 

os efeitos negativos, para a sociedade em geral, provenientes dos projetos problemáticos são extensos 

e sentidos durante longo tempo. Quero com isto dizer que as consequências são bastante gravosas 

dado que em caso de fracasso, o estado, no caso geral, será responsável pela infraestrutura acarretando 

custos que não estavam inicialmente previstos. Surge assim a necessidade de analisar como tem sido a 

evolução dos desvios ao longo tempo e também da geografia, com o objetivo de analisar o problema e 

tentar mitigá-lo.  

Olhando, por exemplo, para (Horowitz & Emslie, 1978), um estudo que analisou 78 segmentos 

de autoestradas interestaduais no Estado Unidos em 1978. O objetivo do estudo era comparar o tráfego 

real em 1975 às estimativas originais de 1968 e também à revisão das estimativas originais efetuada em 

1972. A tabela em baixo mostra os resultados desse estudo. 

Tabela 2- Erro por volume do tráfego. Fonte - Horowitz & Emslie, 1978 

Categoria de 
tráfego 

analisado 

nº de 
segmentos 

TMDA (nº de veículos/dia) Erro (%) 

Real (1975) 
Estimativa 
(1968) 

Estimativa 
(1972) 

Estimativa 
(1968) 

Estimativa 
(1972) 

0-4999 5 3566 5736 5594 -37.8 -36.3 

5000-9999 10 7170 10934 9997 -34.4 -28.3 

10000-14999 8 11483 21849 21006 -47.4 -45.3 

15000-19999 9 17453 25733 23834 -32.2 -26.8 

20000-24999 8 22717 28944 19467 -21.5 16.7 

25000-29999 10 27181 37026 36560 -26.6 -25.7 

35000-39999 10 35040 45003 43607 -22.1 -19.6 

40000-49999 6 44730 64828 62582 -31.0 -28.5 

50000-69999 6 58108 64617 56877 -10.1 2.2 

mais de 
70000 

6 90500 85872 92592 5.4 -2.3 

Total 78 29519 37028 36157 -20.3 -18.4 

 

Deste estudo podem retirar-se duas conclusões, a primeira e que seria mais intuitiva é que após 

a estimativas originais de 1968 terem sido revistas, em 1972, deu-se uma aproximação da estimativa ao 

tráfego real, ou seja, o erro foi menor. Outra conclusão e talvez menos óbvia é a diminuição do erro 

com o aumento do volume de tráfego, mais percetível no gráfico em baixo. 
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Figura 4 – Erro por volume de tráfego. Fonte - Horowitz & Emslie, 1978 

Mais recentemente temos um dos mais extensos estudos sobre projetos rodoviários portajados 

e que reflete bem o estado geral do estudo sobre os desvios de tráfego. O estudo de (Bain, 2009) analisa 

104 projetos rodoviários em vários países e concluí existir um erro médio de -23%, significando isto que 

as previsões de tráfego estariam, em média, 23% acima do tráfego real. 

O autor também refere que existe uma diferença no erro e desvio padrão entre os países que 

têm uma história de utilização de infraestrutura portajada e dos que ainda estão a dar os primeiros 

passos neste tipo de mobilidade. Os países sem história de portagens apresentam um erro médio de       

-42% e um desvio padrão de 26% enquanto os países mais habituados a este sistema obtiveram um erro 

médio de -19% e um desvio padrão de 24%.   

Fica claro que estes estudos poderão trazer benefícios para os países que ainda estão a 

desenvolver a sua rede rodoviária. Aproveitando o conhecimento gerado por estas análises esses países 

estarão capazes de tomar decisões mais informadas levando a uma utilização mais eficiente de recursos.  

No entanto, apesar da tendência otimista das estimativas nos projetos portajados, o mesmo 

não é o caso nos projetos rodoviários não portajados. Estes apresentam de um modo geral um erro 

positivo, ou seja, uma subestimação do tráfego. Em (Flyvbjerg et al. 2005) o auto compila 183 projetos 

e concluí um erro médio na ordem de 9,5%, contudo o desvio padrão apresenta-se mais alto que nos 

projetos portajados, rondando os 44%. Parece assim existir uma maior incerteza das estimativas neste 

tipo de projeto, por outro lado, parece desaparecer a tendência otimista presente nos projetos 

portajados. 
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Outro estudo que quero referir é o do caso Norueguês, este estudo é interessante porque foge 

um pouco à regra no sentido em que não parece existir uma clara tendência para estimativas de tráfego 

otimistas (Odeck & Welde, 2017). 

Há que referir que ao contrário da maior parte dos países que utilizam PPP o sistema na Noruega 

assenta numa concessão pública, quer isto dizer que, mesmo que o financiamento seja privado a 

operação é pública e, portanto, não tem como objetivo gerar lucro. A relevância deste facto prende-se 

com uma das principais causas atribuídas aos erros das estimativas de tráfego ser a uma deturpação 

das estimativas por parte do consórcio privado, com intuito de aumentar a probabilidade de ganhar o 

concurso para o projeto.  

Os resultados do estudo não vão de encontro ao resultados internacionais apresentados em 

(Bain, 2009), pelo contrário, apresenta uma subestimação do tráfego em geral. 

Tabela 3 – Erro médio de estimativa. Fonte - Odeck &Welde. 2017 

Ano de 
operação 

Erro 
médio 
(%) 

Desvio 
padrão (%) 

Ano 1 4 23 

Ano 2 10 27 

Ano 3 13 30 

Ano 4 19 32 

Ano 5 24 36 

 

Na tabela 3 podemos constatar isso mesmo, o erro apresentando é positivo, logo significa que 

existiu mais tráfego do que as estimativas previam. Também é aparente a existência de um efeito de 

‘ramp up’, no entanto, como no primeiro ano de operação o tráfego já tinha superado a estimativa o 

erro aumenta ao longo do tempo, ao contrário do que se tinha visto anteriormente como sendo o 

normal funcionamento do efeito de ‘ramp up’. 

Por fim queria falar no caso espanhol que por proximidade geográfica com Portugal assim como 

alguma semelhança cultural pode levar que o mesmo seja mais próximo do caso português. O estudo 

em questão (Baeza & Vassallo, 2012) consiste na análise da rede de autoestradas espanholas composta 

por 31 concessões em regime de PPP, semelhante ao caso português, que se entende por 2700km. O 

estudo mostra uma fortíssima tendência para a sobrestimação do tráfego como se pode constatar na 

tabela abaixo. 
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Tabela 4- Erro médio de estimativa. Fonte - Baeza & Vassallo 2012 

Ano de 
operação 

Erro 
médio 

(%) 

Desvio 
padrão (%) 

Ano 1 -44 14 

Ano 2 -40 14 

Ano 3 -35 15 

Ano 4 -29 18 

Ano 5 -27 22 

 

Na tabela 5 está resumido erro médio dos diferentes estudos analisados. Pode-se concluir que 

existe alguma heterogeneidade entre os resultados dos casos de estudo e que apesar de existir um 

problema de precisão generalizado com as estimativas de tráfego, não é a essa falta de precisão que 

está na origem do problema. O problema dos desvios de tráfego surge diretamente das tendências 

otimistas/pessimistas que possam existir na produção das estimativas. De referir, também, que em 

todos estes casos o tráfego real apresenta um crescimento anual superior ao crescimento do tráfego 

estimado. 

Tabela 5 - Comparação dos erros médios em diferentes estudos 

 

 

 

 

 

  

Ano de 
operação 

Erro médio (%) 

Bain (2009) 
Baeza & Vassalo 

(2012) 
Odeck & Welde (2017) 

Global Espanha Noruega 

Ano 1 -23 -44 4 

Ano 2 -22 -40 10 

Ano 3 -21 -35 13 

Ano 4 -20 -29 19 

Ano 5 -21 -27 24 
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 Causas para o erro 

Para melhorar as estimativas têm de ser diagnosticadas as causas que provocam a sua constante 

imprecisão. Já foram identificadas várias possíveis causas, no entanto ainda não existe consenso na 

literatura sobre o real impacto que cada uma tem no projeto. A verdade é que dada a complexidade e 

particularidade de cada projeto é praticamente impossível isolar e quantificar as causas por trás dos 

erros nas estimativas de tráfego, não obstante, existem causas mais plausíveis que outras. 

 Em (Flyvbjerg, 2007), o autor classifica as causas em três grupos, causas técnicas, psicológicas 

e político-económicas. 

2.5.1. Causas técnicas 

Causas técnicas, como o nome sugere, têm a ver com a vertente técnica da estimativa, 

nomeadamente as ferramentas de modelação que são utilizadas para gerar a procura. Os erros nesta 

categoria podem ser variados, vindo da fidedignidade e precisão das ferramentas em questão até aos 

dados que são inseridos nas ferramentas para gerar a estimativa. Dados esses que são muitas das vezes 

pressupostos, dada a inexistência de informação e que tentam quantificar fatores difíceis de estimar, 

tais como (Bain, 2009): 

• A disposição dos utilizadores em pagar a portagem, principalmente quando esta é 

demasiado cara em relação às alternativas. 

• Competição oferecida pela rede rodoviária não portajada. 

• Variação de tráfego durante as horas de ponta e as horas mais mortas e fins de semana. 

• A tendência do pesados de mercadorias em utilizar a rede não portajada com o intuito 

que poupar dinheiro. 

• Valorização do tempo por parte de cada utilizador, que é diferente de pessoa para 

pessoa. 

• A poupança de tempo por utilizador, já que tem uma relação inversamente 

proporcional ao volume tráfego. Quanto mais tráfego houver menor vai ser essa 

poupança e menor será o incentivo, para o utilizador, em utilizar esta via.  

Estes são apenas alguns exemplos dos desafios que existem na tentativa de construir 

parâmetros para modelar a procura. Se adicionar-mos a esta dificuldade inerente, outros erros como, 

informação inadequada, erros humanos, ferramentas de modelação imperfeitas ou falta de experiência 

por parte dos projetistas fica fácil de ver o porquê das causas técnicas serem as causas mais referidas 

quando se tenta explicar os erros na estimativas de tráfego (Flyvbjerg, 2007). É também de notar que 

ao longo dos últimos anos não tem sido observada uma melhoria da técnica por de trás das produção 
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das estimativas de tráfego, nomeadamente na precisão das ferramentas de modelação (Nicolaisen & 

Driscoll, 2014). 

Estas causas explicam bem a imprecisão associada às estimativas de tráfego, contudo não 

explicam o porquê das estimavas serem otimistas. Se as causas para a incerteza das estimativas fossem 

apenas técnicas seria de esperar que os desvios entre as estimativas e o tráfego real fossem perto de 

zero, com metade dos projetos com um desvio negativo e outra metade com desvio positivo(Flyvbjerg, 

2007). 

2.5.2. Causas Psicológicas 

Causas psicológicas referem se à tendência natural do ser humano para ser otimista, este 

fenómeno está bem estudado pela psicologia. Resulta deste fenómeno os projetistas e os promotores 

do projeto criarem cenários de sucesso, sobrestimando benefícios e subestimando custos.(Flyvbjerg, 

2007) Isto, evidentemente afeta as estimativas visto que na procura destes cenários de sucesso os 

pressupostos utilizados, para gerar a procura, são excessivamente otimísticos. Nestes casos mesmo que 

as ferramentas de modelação fossem perfeitamente precisas, os resultados estariam enviesados por 

estarem baseados em parâmetros que não espelham a realidade.   

Este fenómeno justifica a tendência otimística frequentemente revelada pelas as estimativas, 

contudo, na literatura, raramente é considerada como a causa principal para o erro nas análises dos 

desvios de tráfego (Flyvbjerg, 2007; Naess et al. 2015). 

2.5.3. Causas Político-económicas 

As causas político-económicas consistem nos projetistas e promotores do projeto inflacionarem 

deliberadamente as estimativas de tráfego com o objetivo de, por um lado, aumentar a probabilidade 

de ganhar o concurso de concessão e por outro assegurar o financiamento do projeto (Flyvbjerg, 2007).  

Este fenómeno é tanto mais comum quanto maior for a competição entre os candidatos 

privados a um determinado projeto, funcionando quase como um leilão. Os candidatos têm incentivo 

em criar cenários irrealistas de sucesso para aumentar a probabilidade de serem selecionados. Na 

maioria dos casos o projeto selecionado é o mais otimista de todos, isto é conhecido como a maldição 

do vencedor. Segundo (Athias & Nuñez, 2008) o problema surge de uma assimetria de informação entre 

os candidatos, e que os candidatos mais experientes tendem a ser mais conservativos nas suas 

estimativas de tráfego quando existe mais competição, dando espaço aos concorrentes mais 

inexperientes a sobrestimarem a procura numa tentativa de ganharem o projeto. Este é o efeito da 

maldição do vencedor. No mesmo artigo, ainda se pode ler que quanto maior for a probabilidade de o 

contrato ser renegociado no futuro, a favor do parceiro privado, maior será este efeito, dado que os 
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efeitos negativos resultantes da sobrestimação de tráfego e consequentes perdas financeiras podem 

ser atenuados pela renegociação. Na mesma linha, em (Cruz & Marques, 2013) os autores referem que 

se a abertura à renegociação do contrato for alta, a concessionária terá o incentivo de ganhar a 

concessão, numa primeira instância e de seguida tentar renegociar o contrato, com o objetivo de 

melhorar a sua situação financeira. Lê-se no mesmo artigo que a abertura à renegociação depende 

diretamente do risco da procura e do tempo de concessão. Por um lado, se o modelo de remuneração 

for um de disponibilidade o risco da procura é relativamente pequeno dado que a rentabilidade da 

concessionária não depende do tráfego e como tal para a concessionária, as estimativas tornam-se 

irrelevantes dum ponto de vista financeiro. Ao contrário, se o modelo de remuneração assentar na 

cobrança direta aos utilizadores com sistema de portagens o risco é maior. Neste caso o bem-estar 

financeiro do projeto passa a depender diretamente do tráfego e dada a imprecisão inerente às 

estimativas, a probabilidade da renegociação aumenta. Por outro lado, o tráfego é muito influenciado 

pelo quadro socioeconómico, quadro esse que se torna mais difícil de prever, quanto maior for 

horizonte temporal considerado pela estimativa. Como tal quanto maior for o tempo de concessão 

maior o risco de a procura não corresponder às estimativas iniciais. 

É de recordar que nos estamos a focar apenas nas estimativas de tráfego, contudo, o incentivo 

de sobrestimar o tráfego é acompanhado pela subestimação de custos. O projeto não é avaliado apenas 

pelas receitas, mas sim pela sua rentabilidade e como tal os projetos aprovados serão aqueles que 

apresentarem menores custos e maiores receitas. 
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 Efeito ‘Ramp up’ 

Por fim, é conveniente falar sobre um fenómeno que torna as estimativas especialmente 

imprecisas e inexatas nos primeiros anos de cada projeto. O efeito de ‘ramp up’ é um fenómeno que se 

dá ao longo dos primeiros anos de operação e consiste num aumento extraordinário da procura. O 

‘ramp up’ é geralmente visível na diminuição do erro, se este for negativo, ou no seu aumento no caso 

de o erro ser positivo ao longo dos primeiros cinco anos.  

Este fenómeno resulta da falta de flexibilidade dos sistemas de geração de procura em 

considerar os fatores por de trás do efeito de ‘ramp up’ (Dharmawan et al. 2019). Fatores esses que 

estão diretamente relacionados com o comportamento dos utilizadores, que demoram algum tempo a 

analisar os benefícios que o novo serviço proporciona. É de certa forma uma resistência que o utilizador 

oferece em começar a utilizar o serviço. 

É de notar que este fenómeno se dá no período mais crítico da operação, este é ponto mais 

baixo no cash-flow do projeto dado que o investimento já foi feito e só agora o projeto começar a gerar 

receita. Com isto dito, os credores do projeto estão especialmente sensíveis aos resultados nesta fase 

e um mau arranque da operação pode por a viabilidade da operação em causa(Bain, 2009). É assim 

necessária uma especial atenção a este fenómeno, no sentido em que é preciso prevê-lo e integrar as 

suas possíveis consequências no mapa financeiro do projeto de modo a que o projeto tenha a resiliência 

necessária para superar a possíveis dificuldades trazidas pelo efeito de ‘ramp up’. 

A figura em baixo mostra a evolução deste fenómeno nos casos de estudo mencionados no 

ponto 2.4. Como é visível no caso espanhol e norueguês o erro aumenta positivamente ao longo dos 

primeiros anos de operação. Já no caso global essa tendência não é tão evidente. 

 

Figura 5 - Efeito de ramp up 
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3. Modelos de concessão e PPP em Portugal 

 Introdução 

Este capítulo tem como função enquadrar os conceitos de parceria público-privada, explicando o 

que é, quais os diferentes modelos que existem, assim como os diferentes modelos de remuneração 

para o parceiro privado e a transferência de risco do parceiro publico para o privado. São também 

referidos os diferentes tipos de concessão que operam atualmente em Portugal. 

 Parcerias Público-Privadas 

Uma PPP consiste num modelo de contração pública para provisão e/ou gestão de 

infraestrutura e/ou de serviços públicos. A aplicação deste método de contratação abrange vários 

setores como o da saúde, educação, mobilidade, através de hospitais, escolas, estradas, ferrovias, 

aeroportos, entre outros. O recurso às PPP tem sido crucial para os países que não possuem recursos 

públicos para executar diretamente o desenvolvimento da sua rede de infraestruturas levando a que 

nas últimas décadas se tenha assistido a uma proliferação de projetos com recurso a PPP. Tal facto leva 

que hoje em dia alguns países tenham elevados encargos perante os parceiros privados. Portugal, 

segundo o relatório da comissão parlamentar de inquérito à contratualização, renegociação e gestão 

de todas as parcerias público-privadas do sector rodoviário e ferroviário (CPIPPPSRF), realizado em 

2013, apresenta-se como o país da Europa com maior investimento em PPP em percentagem do PIB, 

com esse valor em 2017 a ascender a 1.6 mil milhões de euros, equivalente a 0.8% do PIB. 

Uma parceria público-privada é definida, à data e nos termos da lei como sendo: “o contrato ou 

a união de contratos por via dos quais entidades privadas, designadas por parceiros privados, se 

obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a assegurar, mediante contrapartida, o 

desenvolvimento de uma atividade tendente à satisfação de uma necessidade coletiva, em que a 

responsabilidade pelo investimento, financiamento, exploração, e riscos associados, incumbem, no 

todo ou em parte, ao parceiro privado.”, segundo consta no primeiro ponto do 2º artigo do Decreto de 

Lei nº111/2012.  

No caso da infraestrutura rodoviária, a PPP é acompanhada por um contrato de concessão entre 

o Estado, concedente e o parceiro privado, como concessionário. Essas concessões, geralmente, 

apresentação uma duração bastante longa, sendo que, das concessões a operar em Portugal através de 

PPP o período contratual médio situa-se nos 29,8 anos (Andrade, 2013). A horizonte temporal da 

concessão é dimensionado de modo a que seja possível para o parceiro privado, não só, consiga 

recuperar o capital investido, mas também, consiga retirar lucro da atividade de construção e/ou gestão 

da infraestrutura. Dado que o investimento de construção é avultado, menores contratos significariam 
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maiores encargos para o Estado ou utilizador, o que reduziria, consideravelmente, o saldo entre os 

benefícios e os custos da utilização da infraestrutura.   

As PPP podem encaixar numas das seguintes categorias. Podem ser do tipo institucional, ou 

pode tratar-se de uma PPP contratual. As duas categorias diferem substancialmente uma da outra no 

que toca à responsabilização do parceiro privado e do tipo de financiamento usado. Uma PPP 

institucional requer a criação duma empresa de capital misto (público e privado). Este modelo de PPP, 

em Portugal, não é utilizado no provisionamento de grandes infraestruturas, limitando-se a casos 

pontuais, a nível municipal, para a prestação de serviços públicos como o abastecimento de água, 

tratamento de resíduos ou reabilitação urbana (Marques & Silva, 2008). 

No caso de se tratar duma PPP contratual, o Estado como concedente, entrega a concessão a 

uma entidade privada, criada para o efeito, denominada de SPV (“special purpose vehicle”). Esta SPV é 

geralmente detida pelos vários intervenientes no projeto, nomeadamente, o setor bancário, 

construtoras e operadores. A virtude da SPV ser uma entidade autónoma é que limita a 

responsabilidade pelo desempenho do projeto à própria. Isto é, em caso de fracasso do projeto, é a 

própria SPV que assume a responsabilidade, não existindo uma transferência de responsabilidade para 

as entidades detentoras da SPV. Este modelo é normalmente acompanhado de um modelo de 

financiamento conhecido como “project finance” em que em vez das normais garantias oferecidas pelos 

ativos das empresas concessionárias, geralmente, a única garantia é o próprio contrato de concessão e 

às receitas provenientes da operação. Assim em caso de fracasso, o setor bancário pode assumir direta 

ou indiretamente a gestão da concessão. Por fim, ao contrato de concessão, está subjacente uma parcial 

delegação de risco do concedente para o concessionário, contudo, o contrato deve, perfeitamente, 

definir os objetivos, responsabilidades e riscos de ambas as partes. Sendo que o concedente deve 

monitorizar o desenvolvimento da atividade por parte do parceiro privado. (Associação Comercial do 

Porto, 2018; Marques & Silva, 2008).  A figura 6 representa a estrutura tipo de uma PPP contratual. 
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Figura 6 - Estrutura tipo de uma PPP contratual. Fonte: Gestão da rede rodoviária nacional, 2018 

 

. 

3.2.1. Modelos de PPP 

Outra maneira de categorizar as PPP, é em função das fases do projeto que nelas se incluem. 

Estas fases podem passar por qualquer fase de vida do projeto, desde a sua conceção, construção, 

operação ou requalificação. Em (Finnerty, 2007) o autor caracteriza os modelos de PPP mais comuns 

nas seguintes categorias: 

• “Build-Operate-Transfer” (BOT): O parceiro privado recebe a concessão e fica com a 

responsabilidade de financiar, construir e operar por um período fixo de tempo, após o qual 

a infraestrutura reverte para o Estado ou empresa pública. Este período tempo é calculado 

de forma a que o parceiro privado consiga o retorno financeiro associado ao investimento 

no projeto.  
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• “Build-Transfer-Operate” (BTO): Em tudo semelhante ao modelo “BOT”, mas a 

transferência para o parceiro público dá-se imediatamente após a conclusão da construção 

da infraestrutura, sendo assinado posteriormente um contrato de concessão por um 

período fixo de tempo. Após o término do contrato o Estado pode assumir gestão da 

infraestrutura ou reconcessionar. 

• “Buy-Build-Operate” (BBO): Neste modelo o parceiro privado adquire a infraestrutura ao 

Estado, assumindo a responsabilidade de desenvolver, modernizar e operar com estatuto, 

regulado, de utilidade pública com fins lucrativos. Infraestruturas públicas com fraco estado 

de conservação são candidatas perfeitas para este modelo. 

• “Lease-Develop-Operate” (LDO): Este modelo difere do “BBO” no sentido em que o privado 

não adquire a infraestrutura, tratando-se apenas duma concessão em que o parceiro 

privado desenvolve/moderniza e opera. 

O modelo mais comum em Portugal, no que toca a nova infraestrutura, nomeadamente no caso 

da densificação da rede de autoestradas, acima referenciada, integra-se no modelo “BOT” com a 

particularidade de a construção ser feita num esquema conceção-construção, isto é, o parceiro 

privado projeta e constrói ao invés de apenas construir. Este modelo é conhecido como “DBOFT”, 

abreviatura de “Design-Build-Operate-Finance-Transfer”. Este facto apresenta-se com uma das 

vantagens do modelo PPP, constituindo uma redução dos custos de construção e prazos associados 

ao projeto, ambos motivados pelo interesse financeiro do parceiro privado. É evidente que se o 

parceiro privado conseguir reduzir custos e prazos vai tirar benefício próprio. Este facto encoraja 

soluções inovadoras e uma maior preocupação com a uma eficiente integração de todas as partes 

do projeto de modo a que haja uma otimização de todo o processo de conceção-construção (Cruz 

e Marques, 2012). 

 

3.2.2. Modelos de remuneração  

Até à conclusão do período de construção, a concessionária ainda não retirou qualquer proveito 

próprio do projeto e o cash-flow do projeto encontra-se no seu ponto mais baixo. Somente após o início 

de exploração da infraestrutura é que começam a existir receitas para a concessionária. Essas receitas 

podem pertencer a três tipos de remuneração. A remuneração da concessionária pode estar a afeta á 

procura, ou seja, o volume de tráfego que passa na infraestrutura ou, alternativamente, pode ser um 

pagamento pela disponibilidade dessa mesma infraestrutura ou ainda pode ser baseado no 

desempenho (DGTF, 2012). 
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O primeiro modelo divide-se em duas categorias. A primeira, sendo baseada, no princípio 

utilizador pagador, serve-se das receitas das tarifas cobradas aos utilizadores por meio de portagens 

reais instaladas ao longo do percurso. Neste modelo o projeto é totalmente sustentado pelas receitas 

geradas, não sendo necessária na maioria dos casos, subsidiação por parte do Estado. A segunda 

categoria é baseada no modelo inglês de “Shadow Toll”. O modelo assenta no princípio de contribuinte-

pagador, e como tal não existe custo direto para o utilizador. O sistema de remuneração à 

concessionária assenta em pagamentos, por parte do Estado, consoante o volume de tráfego que circula 

na concessão. O volume de tráfego é encaixado numa das 3 bandas de tráfego pré-concebidas no 

projeto, existindo a Banda 1 – inferior, banda 2 – de referência e banda 3 – superior. A cada banda 

corresponde um tarifário diferente sendo que se o volume de tráfego estiver dentro da banda 1 esse 

tarifário será mais caro e se estiver na banda 3 será mais barato (Tribunal de Contas, 2005). 

Alternativamente, a compensação da concessionária pode ser baseada em pagamentos por 

disponibilidade. Neste modelo o estado paga um montante fixo por cada dia que a infraestrutura está 

operacional e aberta à circulação. Este modelo, baixa a volatilidade na rentabilidade da operação na 

perspetiva da concessionária, encontrando-se menos suscetível ao risco de alterações na procura 

(Tribunal de Contas, 2012). 

Os pagamentos devidos ao desempenho são complementares e como tal, podem estar 

acoplados a qualquer um dos modelos acima descritos. Assentam em objetivos pré-determinados como 

a redução da sinistralidade ou minimização das interrupções do tráfego devido a atividades de 

manutenção.  

3.2.3. Transferência de risco 

A transferência de risco é uma vertente atrativa do modelo de contratação por PPP 

relativamente ao método tradicional de empreitada pública. Neste método o risco quer construção, 

atrasos e derrapes nos custos, quer de operação, como a incerteza na procura, são partilhados ou são 

da exclusiva responsabilidade do parceiro privado. No entanto quanto maior for o risco adotado pelo 

parceiro privado mais onerosa será a sua remuneração. Isto é um conceito básico em qualquer modelo 

de negócio. Se o risco for maior, a recompensa também terá de ser maior, de outra maneira o 

incremento no risco não seria justificaria o investimento. Este incremento da remuneração é conhecido 

como prémio de risco (Associação Comercial do Porto, 2018). 

A alocação de risco pode tomar diferentes formas consoante o âmbito da concessão, existindo 

diferentes alocações de risco consoante o modelo de remuneração da concessionária. A seguinte tabela 

sintetiza a alocação dos vários riscos nos diferentes tipos de concessão em Portugal, que serão 

apresentados mais à frente. 
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Tabela 6 - Matriz de alocação de riscos Fonte: adaptado de DGFT (2012) 

Matriz de alocação de riscos 

Tipo Designação 

Regime da concessão 

Portagem 
Real 

Disponibilidade Subconcessões 

Riscos de 
Projeto e 
Concurso 

Conceção Privado Privado Privado 

Planeamento Público Partilhado Privado 

Obtenção de licenças Privado Privado Privado 

Desinteresse por parte da iniciativa 
privada 

Público Partilhado Partilhado 

Incumprimento dos prazos e 
formalismos processuais 

Privado Público Público 

Ocorrência de litígios/reclamações Partilhado Partilhado Partilhado 

Riscos de 
construção 

Cumprimento de prazos Privado Privado Privado 

Sobrecustos Privado Privado Privado 

Alterações unilaterais Público Público Público 

Qualidade/fiabilidade da 
construção 

Privado Privado Privado 

Expropriações (execução e custos) Privado Privado Privado 

Expropriações (na publicação da 
declaração de utilidade pública) 

Público Privado Público 

Danos próprios ou acidentes com 
trabalhadores 

Privado Privado Privado 

Riscos e 
Exploração e 
Manutenção 

Cobrança da portagem Privado Partilhado Privado 

Sobrecustos Privado Privado Privado 

Sinistralidade Privado Partilhado Partilhado 

Alterações unilaterais Público Público Público 

Alteração/desatualização da 
tecnologia implementada 

Privado Privado Privado 

Incumprimentos dos níveis de 
qualidade 

Privado Público Privado 

Defeitos latentes Partilhado Partilhado Partilhado 

Riscos 
financeiros 

Inflação Privado Privado Partilhado 

Taxas de juro Privado Privado Privado 

Incumprimento (default) perante 
os bancos 

Privado Privado Privado 

Riscos 
ambientais 

Pós avaliação ambiental Privado Privado Privado 

Regras ambientais Privado Público Privado 

Risco de procura Tráfego Privado Público Partilhado 

Risco de 
disponibilidade 

Ruturas na oferta Privado Privado Privado 

Níveis de serviço Público Público Público 

Risco legislativos 
Alterações legislativas gerais Privado Privado Privado 

Alterações legislativas específicas Público Público Público 

Ricos de força 
maior 

Achados arqueológicos Público Público Público 

Catástrofes naturais Partilhado Partilhado Partilhado 

Guerras/tumultos Partilhado Partilhado Partilhado 
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Como é visível pela tabela 6, a alocação de risco varia substancialmente no que toca ao risco de 

procura, refletindo diretamente o modelo de remuneração em questão. Este risco está diretamente 

relacionado às estimativas de tráfego presentes no caso base (Cruz & Marques, 2012a). Num modelo 

de portagem real o risco é do parceiro privado, enquanto, do outro lado do espectro, num modelo de 

disponibilidade o risco é do parceiro público. Assim, enquadrando, este tema, com âmbito da 

dissertação, o erro das estimativas de tráfego é da responsabilidade do parceiro público no modelo de 

disponibilidade e é da responsabilidade do parceiro privado no modelo de portagem real. 

3.2.4. Renegociações e Reequilíbrios financeiros 

Outro aspeto importante é perceber o que acontece, num modelo de PPP, quando o projeto 

não corre como esperado. Devido ao extenso tempo de concessão, é natural que haja alterações das 

condições previstas no contrato inicial, nomeadamente no caso base. Essas alterações podem passar 

pelo cenário macroeconómico, estabilidade política, sistema remuneratório, entre muitas outras. Com 

estas alterações, os termos do contrato deixam de ser representados pelo sistema atual, o que leva, 

geralmente, a pedidos de renegociação do contrato de concessão, quer por parte da concessionária 

quer por parte do concedente. Estas renegociações são normalmente acompanhadas por pedidos de 

reequilíbrio económico-financeiro, doravante referido por REF, por parte das concessionárias. Os REF 

são uma compensação monetária à concessionária por alterações às condições inicialmente previstas. 

Este aspeto leva a custos adicionais, não previstos, para o parceiro público, sendo que é considerado 

uma debilidade dos modelos de PPP (Cruz & Marques, 2013).  

As renegociações e consequentes REF podem ser acionados por diferentes alterações às 

condições do caso base. A concessionária tem direito a um REF sempre que exista (Associação Comercial 

do Porto, 2018): 

• Modificações unilaterais, impostas pelo concedente, do conteúdo das obrigações da 

concessionária ou das condições de desenvolvimento das atividades integradas na 

concessão, desde que se verifique um aumento de custo ou perda de receitas para a 

concessionária. 

• Motivos de força maior. 

• Alterações legislativas de caráter específico que tenham impacto direto nas receitas 

e/ou custo da concessionária. 

•  Num caso de risco de procura partilhado, o tráfego se encontre abaixo do revisto no 

caso base, implicando assim uma perda de receitas para a concessionária. 
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De salientar o último ponto, que se encontra diretamente relacionado com as estimativas de 

tráfego. Este ponto não é transversal a todas as concessões e depende do modelo de remuneração em 

causa. Para existir esta cláusula, o risco de procura tem de ser partilhado, como tal, no regime de 

pagamentos por disponibilidade a probabilidade de renegociação baixa consideravelmente (Cruz & 

Marques, 2013). 

Até 2013, tinham sido pagos pelo Estado mais de mil e cem milhões em REF às seguintes 

concessões (tabela 7). 

Tabela 7 - Montante pago em REF Fonte: Andrade, 2003 

Concessão REF Pago Total (€) REF Pedido Total (€) 

Algarve                      3 450 000                      3 450 000  

Beira 
Interior 

                     2 820 000                    21 500 000  

Beiras 
Litoral e 

Alta 
                                    -                                       -    

Costa da 
Prata 

                   47 370 000                    53 400 000  

 Grande 
Lisboa 

                   14 300 000                    14 300 000  

Grande 
Porto 

                   16 200 000                    16 200 000  

Interior 
Norte 

                323 600 000                  355 000 000  

Norte 
Litoral 

                   42 900 000                  116 100 000  

Norte                 698 900 000                  698 900 000  

Total               1 149 540 000              1 278 850 000  

3.2.5. CSP 

O objetivo do comparador público já foi definido no ponto 2.1 pelo que, neste ponto, será 

apenas definido o enquadramento legal em Portugal, e por outro lado perceber como tem sido aplicado 

às concessões rodoviárias após a sua implementação.  

O CSP foi introduzido em Portugal pelo decreto-lei nº86/2003, onde se pode ler: “O presente 

diploma avança ainda na consagração plena, no ordenamento jurídico português, do princípio segundo 

o qual a parceria apenas se justifica quando se revelar vantajosa em confronto com o comparador de 

sector público.” Assim a utilização do CSP tornou-se uma ferramenta de uso obrigatório para aferir qual 

o método de contratação a utilizar num dado projeto.  
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Existem várias concessões cujos estudos e o contrato de concessão foram elaborados 

anteriormente a este decreto-lei, consequentemente não foram feitas as análises que o CSP propõe. 

Mais recentemente em comissões de inquérito e em relatórios do tribunal de contas tem se 

verificado que, após a entrada em vigor, a utilização do CSP tem sido mal efetuada ou até inexistente. 

Lê-se em (CPIPPPSRF, 2013), “A inexistência ou o cálculo deficiente do Comparador do Sector Público 

obrigatório por lei desde 2003, na maioria das PPP realizadas, põe em causa a eficácia económica do 

modelo de Parcerias Público Privadas, viola as recomendações legislativas nacionais e comunitárias e 

põe em causa a eficácia económico-financeira dos projetos bem como as implicações que acarretarão 

para o Estado”.  

Similarmente, lê-se em (Tribunal de Contas, 2012), “O Value for Money da contratação destes 

projetos, em regime de PPP, não foi previamente justificado à luz da análise efetuada através do 

respetivo comparador público, conforme resulta das exigências do quadro jurídico das PPP.”, referindo-

se ao processo de subconcessões rodoviárias levadas a cabo pela Estradas de Portugal. 

A falta de utilização do CSP põe em causa a escolha do modelo de contratação, neste caso a 

escolha do modelo de PPP em detrimento de uma empreitada pública tradicional. Com esta ação o 

parceiro público demonstra ou falta de vontade ou falta de capacidade para realizar este estudo. Volto 

a referir que, qualquer que seja o modelo de remuneração e alocação de risco de procura, o parceiro 

público tem a obrigação de produzir as suas próprias estimativas de tráfego, numa primeira instância 

para análise de custo benefício, de forma a perceber se o projeto deve ou não ser implementado. Numa 

segunda instância no cálculo do CSP, as estimativas de tráfego deverão ser utlizadas na aferição de 

“Value for Money”. Querendo dizer com isto que se as estimativas do parceiro privado e público não 

coincidirem irá ter consequências na rentabilidade da gestão privada ou pública. Por outras palavras, se 

a estimativa de tráfego do parceiro privado for superior à do parceiro púbico poderá levar a que, 

teoricamente, o parceiro privado consiga uma gestão da operação mais folgada. Assim o parceiro 

público deve ter em conta esta diferença nas estimativas, principalmente se no contrato de concessão 

constarem cláusulas de REF por deficiência na procura. 
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 Concessões Rodoviárias em Portugal 

Desde o início da década de 90 assistiu-se à densificação massiva da rede de autoestradas em 

Portugal passando de 303km em 1990 para 3070km em 2016, segundo dados oficiais presentes no 

portal PORDATA. Atualmente a rede está totalmente concessionada com a seguinte distribuição, cerca 

de 2530km estão concessionados a entidades privadas e 541km estão concessionados à Infraestruturas 

de Portugal (IP) que atua como gestor público. A densificação da rede de autoestradas só foi possível 

com a introdução de investimento privado, dado que os custos de investimento seriam incomportáveis 

para o setor público. Este financiamento veio na forma de parcerias público-privadas (PPP). As 

concessões em Portugal podem ser agrupadas em três gerações distintas. 

3.3.1. Concessões Tradicionais  

As concessões tradicionais são aquelas em que o modelo de remuneração da concessionária 

assenta exclusivamente na cobrança, com portagens reais, de uma tarifa ao utilizador. Este modelo é 

baseado no princípio do utilizador-pagador e não acarreta à partida encargos para o Estado. No entanto 

é recorrente as concessionárias serem compensadas pelo Estado nomeadamente devido a níveis de 

procura demasiado baixos ou a alterações unilaterais ao contrato (Cruz & Marques, 2013). 

 Este foi o primeiro modelo de concessão a ser utilizado em Portugal quando em 1972 foi 

entregue à Brisa a primeira concessão deste género, seguindo-se a concessão LusoPonte, Oeste, Douro 

Litoral e Litoral Centro e Norte. 

3.3.2. Concessões SCUT  

A ideia das SCUT foi introduzida em Portugal em 1997, sendo que estas concessões são 

baseadas no modelo inglês de “Shadow Toll”. O modelo consiste no princípio de contribuinte-pagador, 

e como tal não existe custo direto para o utilizador. O sistema de remuneração à concessionária assenta 

em pagamentos por parte do Estado consoante o volume de tráfego que circula na concessão. 

Em 2010 este regime foi revisto e foi tomada a decisão por parte do Estado de inserir portagens 

nas concessões SCUT alterando o modelo de remuneração das concessionárias para um modelo de 

pagamento por disponibilidade. Quer isto dizer, que as concessionárias passaram a receber pagamentos 

periódicos por parte do Estado consoante o número de dias, em que a via em questão, esteve em 

operacional. Trata-se assim de uma renda e o valor em questão não varia consoante o volume de tráfego 

circulante. Por outro lado, a concessionária cobra a portagem ao utilizador e devolve essas receitas ao 

parceiro público, mais concretamente, à Infraestruturas de Portugal. 
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As concessões que estão abrangidas por este modelo, serão denominadas por ex-SCUT, são: 

Algarve, Beira Interior, Beira Litoral e Alta, Costa de Prata. Grande Porto, Interior Norte e Norte Litoral. 

3.3.3. Subconcessões da Infraestruturas de Portugal  

A Infraestruturas de Portugal (IP) é uma empresa de capitais públicos fundada em 2015 com o 

objetivo de integrar a REFER e a Estradas de Portugal debaixo do mesmo telhado e ficando, assim, 

responsável pela gestão da infraestrutura rodoviária e ferroviária em Portugal. A IP tem, atualmente a 

concessão de cerca de 15253km dos 17874km da rede nacional rodoviária, sendo que a diferença são 

as concessões acima referidas. No caso dessas concessões, o Estado é o concedente direto e o papel da 

IP é apenas de mediador entre o Estado e as concessionárias. Relativamente às autoestradas, vias 

rápidas e estradas nacionais fora deste pacote, sob a concessão da IP, esta recorre, em alguns casos, a 

subconcessões para garantir o investimento, desenvolvimento, manutenção e operação dessas 

infraestruturas. Este é o caso das concessões do Algarve Litoral, Baixo Tejo, Baixo Alentejo, Douro 

Interior, Litoral Oeste, Pinhal Interior e Autoestrada Transmontana. Nestes modelos de concessão e 

dado que nem toda a infraestrutura é nova, é utlizado o modelo de PPP “LDO” –“Lease-Develop-

Operate”, que consiste na concessão de infraestrutura existente e na sua requalificação, manutenção e 

operação por parte da concessionária durante o período de concessão, sendo exemplo deste tipo de 

modelo a concessão Pinhal Interior, sem prejuízo de existir nestas concessões construção de novos 

lanços e como tal, é mais correto dizer que se trata de um modelo hibrido entre “LDO” e “DBOFT”. 
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4. Metodologia e Recolha de dados 

Neste capítulo será definida a metodologia utilizada na análise e será explicado como se 

procedeu à recolha de dados, indicando que tipo de dados foram recolhidos e as fontes das quais foram 

retirados. 

 Metodologia 

A análise proposta para esta dissertação assenta em cinco tópicos principais. Primeiramente na 

quantificação dos erros médios de estimativa de cada concessão e na avaliação de tendência do erro, 

quer temporal quer a nível do otimismo/pessimismo revelado pelas estimativas de tráfego do caso base. 

Para isto serão recolhidos dados de tráfego real e tráfego estimado para cada uma das concessões e em 

cada ano de operação. De seguida será feita uma análise estatística com recurso a tabelas de cálculo de 

forma a retirar médias, desvios padrões, medianas e também auxílios visuais, na forma de gráficos e 

diagramas. 

No segundo ponto foi analisado como é que esses erros de estimativa variam com certos 

fatores, que denominei de fatores de erro, que podem influenciar a magnitude do erro. Fatores como 

a localização geográfica dos projetos, o volume de tráfego e modelo de remuneração da concessionária.  

O terceiro aspeto a ser alvo de análise, foram as estimativas de tráfego presentes no caso base 

e a forma como estas se relacionam com fatores que estarão na sua génese, como a população 

abrangida, o PIB per capita, poder compra, densidade empresarial ou número de dormidas, na zona de 

influência de cada região. Considerando-se essa zona como os concelhos que são atravessados por cada 

concessão. Sendo estes fatores, doravante, denominados fatores de estimativa, elementos nos quais 

são baseadas e geradas as estimativas de tráfego, esperava-se encontrar uma correlação entre a 

estimativa e os ditos fatores. 

O quarto ponto da análise foca-se no tráfego real e como é que este é afetado por fatores macro 

e socioeconómicos. Nomeadamente como é que o tráfego reflete o crescimento do PIB, ou taxa de 

motorização e quais são impactos no tráfego de acontecimentos político-económicos, externos ao 

projeto, como a introdução de portagens ou a crise financeira de 2010-2014. 

Por último, foi analisada a existência da correlação entre a magnitude dos desvios e os 

montantes pagos às concessionárias em pedidos de REF. Todas estas análises recorrerão à gráficos, 

tabelas, diagramas e regressões lineares gerados por tabelas de cálculo.  
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 Recolha de dados 

Os dados principais para o estudo são os valores de tráfego estimado, presentes no caso base 

de cada concessão e os valores de tráfego real que circulou em cada concessão por ano. Os dados para 

o tráfego estimado, visto que o caso base é um documento confidencial e como tal não divulgado 

publicamente, em conformidade com parecer nº241/2013 da Comissão de Acessos aos Documentos 

Administrativos, foram-me disponibilizados pelo meu orientador. Já a aquisição dos dados relativos ao 

tráfego real foi feita por consulta dos relatórios de tráfego trimestrais emitidos pelo IMT desde de 2008 

assim como pela consulta dos relatórios de contas de cada concessionária nos anos em que o relatório 

de tráfego não cobria determinado projeto. 

Paralelamente, os fatores de erro, de estimativa e de tráfego foram todos recolhidos no portal 

online PORDATA. Para tal foi consultado o mapa da rede nacional rodoviária disponibilizado pela 

Infraestruturas de Portugal, datado de 25/01/2018 e foi elaborada uma lista dos concelhos cobertos 

por cada concessão. Seguidamente foi retirada população residente em cada concelho e em cada ano 

de operação para as diferentes concessões.  

Devido à falta de dados em certos anos, para determinados concelhos, optou-se, para os 

restantes fatores, uma análise por NUTS II. Os fatores escolhidos para relacionar com as estimativas 

foram os seguintes. 

• População residente (Municipal) – A população está diretamente ligada com a geração 

de viagens, maior população significa mais viagens). 

• PIB per Capita e Poder de compra (NUTS II) – Indicadores económicos que revelam a 

capacidade da população local de suportar os encargos com tarifas, se for o caso de um 

projeto portajado. 

• Densidade empresarial (NUTS II) – Indica a quantidade de postos de trabalho existentes 

naquela área, que a par com a população residente gera viagens. 

• Número de dormidas por 100 habitantes (NUTS II) – Indicador turístico que faz 

aumentar a população numa determinada área, mesmo que sazonalmente. Contudo é 

expectável que o aumento temporário de população gere um incremento nas viagens. 

Relativamente aos fatores de tráfego foram analisados a nível nacional e foram selecionados os 

seguintes fatores: 

• Variação anual do PIB 

• Taxa de desemprego 

• Taxa de motorização 
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 Caso de estudo 

Após esta recolha foi possível selecionar quais eram as concessões que reuniam as condições 

suficientes para seguir para análise, sendo que as condições eram ter o maior número de anos com 

dados de tráfego real e estimado, com especial enfâse nos primeiros anos de operação. Considerou-se 

o primeiro ano de operação, o primeiro ano completo em que todos os lanços, propostos no projeto, 

estão abertos à circulação e os sistemas de telemática e gestão de tráfego estão devidamente instalados 

e a operar. Na seguinte tabela estão as concessões que vão ser alvo de análise no próximo capítulo, 

bem com alguns dados sobre essas concessões. 

Tabela 8 - Concessões em estudo 

Concessão Concessionária 
Extensão 

atual 
Vias 

Início de 
Operação 

Data do 
Contrato 

Algarve 
Autoestrada do Algarve – Via do 

Infante – Sociedade 
Concessionária AAVI, S.A. 

131.3 km A22 2003 11/05/2000 

BaixoTejo 
AEBT Auto-Estradas do Baixo Tejo, 

S.A. 
60.2 km 

A33 IC3* 
IC20 IC21 

2014 21/01/2009 

Beira Interior 
Scutvias - Autoestradas da Beira 

Interior. S.A. 
217 km A23 2003 13/09/1999 

Beiras Litoral e 
Alta 

Ascendi Beiras Litoral e Alta - Auto-
Estradas das Beiras Litoral e Alta, 

S.A. 
173 km A25* 2006 29/04/2001 

Costa da Prata 
Ascendi Costa de Prata - Auto-

Estradas da Costa de Prata, S.A. 
105 km 

A17* A25* 
A29 A44 

2005 19/05/2000 

Douro Interior** 
Ascendi Douro - Estradas do Douro 

Interior, S.A. 
242 km IP2 IC5 2011 24/11/2008 

 Grande Lisboa 
Ascendi Grande Lisboa - Auto-

Estradas da Grande Lisboa, S.A. 
28.2 km A16 2010 10/01/2007 

Grande Porto 
Ascendi Grande Porto, Auto 

Estradas do Grande Porto, S.A. 
55 km 

A4 A41 A42 
VRI 

2006 16/09/2002 

Interior Norte 
Norscut - Concessionária de Auto-

Estradas, S.A. 
155 km A24 2006 30/12/2000 

Litoral Oeste** 
AELO - Auto-Estradas do Litoral 

Oeste, S.A. 
89 km 

EN242 A8-1 
VPL IC9 A8-
IC36 IC2A 

A19 

2013 26/02/2009 

Norte Litoral 
Auto-Estradas Norte Litoral - 

Sociedade Concessionária - AENL, 
S.A. 

93 km A27 A28 2006 19/09/2001 

Norte 
Ascendi Norte - Auto Estradas do 

Norte, S.A. 
175 km A7 A11 2006 09/07/1999 

Pinhal Interior** 
Ascendi Pinhal Interior - Auto-

Estradas do Pinhal Interior, S.A. 
93 km A13 A13-1 2014 28/04/2010 

Transmontana** 
Auto-Estradas XXI - 

Subconcessionária Transmontana, 
S.A. 

134 km A4/IP4 2014 09/12/2008 

* Concessão parcial da via  **Subconcessão da IP 
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5. Análise dos desvios 

Neste capítulo será efetuada a analise proposta para esta dissertação com a aplicação da 

metodologia descrita no prévio capítulo. A análise é dividida em quatro pontos. Primeiro serão 

quantificados os erros de estimativas e as tendências temporais. Em seguida o erro é analisado segundo 

diferentes parâmetros/fatores que podem influenciar o comportamento do erro. Por fim é feita a 

mesma análise para a estimativas de tráfego e o tráfego real. 

De referir que os dados nos quais as análises seguintes se baseiam se encontram no Anexos 

 Erro médio de estimativa 

No contexto mais geral, as estimativas revelaram-se otimistas, apresentando uma 

sobrestimação do tráfego previsto na ordem de 22,7% e um desvio padrão a situar-se nos 25,4%. Este 

erro médio geral é obtido pela média do erro médio em cada concessão ao longo do seu período de 

operação. A tabela 9 mostra os erros médios de cada concessão.  

Tabela 9 - Erro médio por concessão 

Concessão 
Erro médio de 

estimativa 

Algarve -18.8% 

Baixo tejo 27.0% 

Beira Interior -43.9% 

Beiras Litoral e Alta 2.6% 

Costa da Prata -48.6% 

Douro Interior -13.8% 

Grande Lisboa -30.4% 

Grande Porto -49.3% 

Interior Norte -41.9% 

Litoral Oeste -22.6% 

Norte Litoral -5.8% 

Norte  -61.4% 

Pinhal Interior 10.8% 

Transmontana -22.1% 

Média -22.7% 

 

Desta tabela destaque para a concessão Baixo Tejo que apresenta uma subestimação de tráfego 

a rondar o 27% e pela negativa, o destaque é da concessão Norte que apresenta uma sobrestimação de 

tráfego superior a 60%. Se os conteúdos da tabela 9 forem reorganizados num gráfico de barras 

consegue-se ter uma melhor perceção do comportamento do erro nas concessões. Este gráfico está 

apresentado na figura 7. 
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Figura 7 - Erro médio por concessão 

Olhando para a figura 7 fica claro que esmagadora maioria das concessões apresenta um erro 

negativo, isto é, uma sobrestimação do tráfego. Apenas três das catorze concessões em análise escapam 

a esta tendência. Com recurso a um diagrama de caixa é possível obter mais informação estatística de 

modo a entender essa tendência. Na figura 8 está representado o diagrama de caixa, mostrando, de 

cima para baixo, o limite superior, terceiro quartil, média, mediana, primeiro quartil e limite inferior. 

 

Figura 8 - Diagrama de caixa do erro médio 

O resultado mostra que a dispersão de resultados não é significativa, este facto é refletido na 

proximidade entre a média e a mediana. Caso existem-se valores de erro muito díspares a diferença 

entre a média e a mediana seria consideravelmente maior. Por outro lado, o terceiro quartil é 

consideravelmente mais próximo de zero do que o primeiro quartil, consequência direta tendência de 
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sobrestimação do tráfego, ou por outras palavras, do otimismo das estimativas. Prevê-se, assim, que a 

distribuição do erro seja enviesada no sentido negativo do erro de estimativa. Algo que se confirma pela 

figura 9. 

 

Figura 9 - Histograma do erro médio 

A figura 9 mostra o número de projetos que incorre num erro médio dentro de categorias com 

incrementos de 25%. De facto, a maioria das concessões, dez das catorze, apresenta um erro situado 

entre 0% e -50%. De notar a semelhança entre a figura e uma distribuição normal. A semelhança é tal 

que foi replicada, com o uso do erro médio geral de -22,7% como média e o desvio padrão de 25,4 %, 

uma distribuição normal, representativa, de um ponto vista teórico, do caso de estudo. Acoplado a essa 

distribuição, está uma distribuição normal com o mesmo desvio padrão, mas com a média situada nos 

0%. Esta segunda distribuição tenta representar uma situação que, mantendo o nível de imprecisão 

inerente das estimativas de tráfego, representado pelo desvio padrão, as mesmas apresentassem uma 

perfeita exatidão, refletida na média. Neste exercício teórico fica claramente visível a tendência otimista 

das estimativas e o consequente erro por elas gerado. 

 

Figura 10 - Distribuição normal do erro médio 

O eixo horizontal representa o erro de estimativa de um determinado projeto e o eixo vertical 

representa a probabilidade de um projeto apresentar esse erro. No gráfico torna-se evidente o 

enviesamento da distribuição do erro. Tratando-se do erro médio ao longo dos anos de operação resta 

analisar se, com o passar do tempo, o erro mostra alguma outra tendência ou padrão. 
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 Evolução dos desvios 

Consoante o otimismo/pessimismo das estimativas de tráfego, o comportamento do erro 

mostrará uma tendência diferente. Se, por lado, o otimismo das estimativas for excessivo e o tráfego 

real não conseguir acompanhar o crescimento pelas estimativas previsto o erro tenderá no sentido 

negativo, ao contrário também é verdade. Se o crescimento anual do tráfego superar o crescimento 

previsto nas estimativas o erro seguirá no sentido positivo. A tabela 10 mostra a mediana, média e 

desvio padrão e número de projetos nos diferentes anos de operação.  

Tabela 10 - Evolução do erro 

Ano de 
Operação 

Nº de Projetos Mediana Média Desvio padrão 

Ano 1 13 -24.6% -9.2% 34% 

Ano 2 14 -15.8% -8.9% 26% 

Ano 3 13 -15.8% -9.0% 26% 

Ano 4 12 -17.3% -8.1% 29% 

Ano 5 11 -22.4% -14.3% 27% 

Ano 6 10 -27.4% -26.3% 25% 

Ano 7 10 -36.9% -39.0% 24% 

Ano 8 10 -33.1% -42.2% 20% 

Ano 9 9 -56.9% -48.2% 18% 

Ano 10 8 -60.4% -52.0% 19% 

Ano 11 8 -59.2% -50.9% 20% 

Ano 12 8 -56.9% -50.9% 18% 

Ano 13 8 -55.4% -47.4% 20% 

Ano 14 3 -59.4% -54.0% 17% 

Ano 15 2 -49.6% -49.6% 25% 

Ano 16 1 -66.8% -66.8% IMP 

 

É visível o aumento do erro após o quinto ano de operação. Este facto pode ser explicado por 

três fatores, o primeiro é a desaceleração do efeito de “ramp up” que será analisado de seguida. Os 

outros dois fatores que podem explicar este aumento, no sentido negativo, são a introdução de 

portagens nas SCUT, que compõem metade dos projetos analisado, e a crise económico-financeira. 

Ambos tiveram profundos impactos no tráfego, analisando-se estes dois fenómenos mais à frente.  

De seguida é apresentado um gráfico que é composto pelo número de projetos e média do erro 

por ano de operação (figura 11). Com o objetivo de analisar se existe ou não uma tendência do erro 

para piorar foi anexada a linha de tendência linear e o coeficiente de determinação. 
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Figura 11 - Evolução do erro de estimativa 

Como é visível a partir do quarto ano o erro ganha uma tendência de crescimento, refletindo 

uma imprecisão das estimativas de tráfego crescente no tempo. 

É, contudo, alarmante o facto de a linha de tendência indicar um crescimento do erro quase 

linear ao longo do tempo, mais ainda, quando o coeficiente de determinação da linha de tendência 

apresenta um valor relativamente alto (R2=0.87), significando isto que, o crescimento do erro é em 87% 

explicado pelo passar do tempo. Este fenómeno, se verdadeiro, é altamente atípico deste tipo de 

projeto. 

 Efeito de “ramp up” 

Como já tinha sido referido no capítulo 2.6 o efeito de ‘ramp up’ consiste num rápido 

crescimento do tráfego real nos primeiros anos. Isto é geralmente refletido, no caso de existir um erro 

de estimativa negativo no primeiro ano, numa tendência de decréscimo do erro nos primeiros anos de 

operação. Logo, se ao longo dos primeiros anos o erro tender para zero podemos afirmar com alguma 

certeza que é este fenómeno que está na base desse comportamento. No caso do erro no primeiro ano 

for superior este fenómeno fará com que esse erro aumente no sentido positivo. Consultando a figura 

12, é visível que não existe uma tendência clara e significativa para a diminuição do erro, pondo em 

causa a existência deste fenómeno no caso de estudo.  
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Figura 12 - Análise ao efeito de 'ramp up' 

Comparando graficamente os diferentes casos de estudo ainda fica mais evidente que o caso 

português parece que é pouco ou nada afetado pelo efeito de ‘ramp up’ (figura 13). 

 

Figura 13 - Comparação do efeito de 'ramp up' nos diferentes casos de estudo 

No caso espanhol e norueguês é claro que o crescimento anual do tráfego real é superior ao 

crescimento da estimativa de tráfego. Assim sendo, o caso português enquadra-se melhor com os 

resultados do estudo de Bain (2009). 
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Contudo não era possível de descartar a ideia que as estimativas de tráfego já tivessem 

incorporado este fenómeno, como tal, seria prudente tentar verificar essa hipótese. Se assim fosse o 

crescimento anual das estimativas seria superior nos primeiros anos, sucedendo um crescimento anual 

mais baixo ao longo do restante horizonte temporal do projeto. Assim foi analisado o crescimento anual 

do tráfego estimado e do tráfego real para cada concessão e retirada a média anual entre as concessões 

analisadas, estando os resultados dessa análise sumarizados na tabela 11. 

Tabela 11 - Variação média anual do tráfego estimado e do tráfego real 

Ano de 
operação 

Variação 
Média Anual 
do Tráfego 

Real 

Variação Média 
Anual das 

Estimativas de 
Tráfego 

Ano 2 6.83% 5.11% 

Ano 3 3.92% 4.47% 

Ano 4 3.62% 4.59% 

Ano 5 1.18% 3.27% 

Média 
(13 anos) 

3.89% 4.36% 

 

De facto, a hipótese, acima referida, parece estar correta. É aparente um decréscimo 

significativo do crescimento médio do tráfego previsto ao longo dos primeiros anos. Ao mesmo tempo, 

também é notável um crescimento anómalo do tráfego real, nomeadamente do primeiro para o 

segundo ano. O que indica a presença de ‘ramp up’.  

Sumarizando os dados e análises feitos sobre o efeito ‘ramp up’ pode ser retirado o seguinte. 

As estimativas feitas para as concessões portuguesas já têm incorporado um efeito de ‘ramp up’, o que 

faz com que o fenómeno não seja visível olhando apenas para a mediana do erro anual das estimativas. 

Isto é fácil de perceber, se o crescimento do tráfego estimado for, percentualmente, semelhante ao 

crescimento do tráfego real, ao longo dos anos as linhas de tráfego serão mais ou menos paralelas, isto 

é, não existirá uma convergência tão cedo quanto o espectável. No entanto e referindo novamente os 

dados da tabela 9, é visível que crescimento do tráfego real é significativamente superior ao crescimento 

do tráfego estimado, dando a entender a existência de ‘ramp up’ com uma duração média de apenas 

um ano. De referir, no entanto, que, como foi explicado no capítulo 2.4, o efeito de ‘ramp up’ refere-se 

ao tempo em que o projeto demora para atingir o seu potencial, desconsiderando o crescimento 

socioeconómico da região em que se insere. Esta definição coloca dois problemas. O primeiro é que é 

impossível desagregar o efeito de ‘ramp up’ propriamente dito dos efeitos da conjetura 

socioeconómica, nomeadamente a crise financeira entre 2010 e 2014 que coincide com os primeiros 

anos de operação de algumas das concessões estudadas. O segundo problema, põe-se com a definição 
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do potencial do projeto. Quero dizer com isto que se for tomada estimativa de tráfego do primeiro ano 

como sendo o potencial do projeto e desprezando o crescimento temporal, o volume de tráfego real 

poderia nunca chegar a esse valor, no caso de a estimativa ser demasiado otimista, como se tem 

verificado ser o caso. 

 

 Análise dos fatores de erro 

5.4.1. Análise geográfica 

A distribuição das concessões em análise pelo território nacional é bastante vasta, cobrindo, à 

exceção do Alentejo, todas as regiões do país. Sendo Portugal um país com grandes discrepâncias 

socioeconómicas entre as suas regiões sentiu se a necessidade de averiguar se existe alguma tendência 

no que toca à precisão das estimativas nas diferentes regiões do país. Assim sendo as concessões foram 

agrupadas por NUTS II e foi calculado o erro de cada concessão nos anos 1, 5 e 10 de operação, 

calculando de seguia o erro médio por região. A tabela 12, sumariza esses dados. 

Tabela 12 - Distribuição geográfica do erro 

Nuts II Concessão 

Ano 1 (n=13) Ano 5 (n=11) Ano 10 (n=8) 

Erro da 
estimativa 

Erro 
médio 

Erro da 
estimativa 

Erro 
médio 

Erro da 
estimativa 

Erro 
médio 

Algarve Algarve 13% 13% 10% 10% -58% -58% 

Centro 

Beira Interior -10% 

4% 

-22% 

-2% 

-64% 

-50% 

Beiras Litoral e Alta 28% 32% -23% 

Costa da Prata -31% -31% -65% 

Litoral Oeste -25% N.D. N.D. 

Pinhal Interior 58% 15% N.D. 

AM 
Lisboa 

BaixoTejo 19% 
-1% 

N.D. 
-33% 

N.D. 
-32% 

Grande Lisboa -21% -33% -32% 

Norte 

Douro Interior IMP 

-28% 

-26% 

17% 

N.D. 

-52% 

Grande Porto -42% -33% -62% 

Interior Norte -26% -18% -59% 

Norte -62% -56% -66% 

Norte Litoral 19% 10% -20% 

Transmontana -27% N.D. N.D. 

 

Não querendo retirar conclusões das concessões da região do Algarve e Área Metropolitana de 

Lisboa, devido à amostra ser demasiado pequena, não parece haver variações territoriais significativas 

do erro de estimativa.  
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5.4.2. Análise por volume de tráfego 

Como foi referido no ponto 2.4 e mais concretamente no estudo de Horowitz & Emsile (1978), 

uma das conclusões do estudo foi uma diminuição do erro com o aumento do volume de tráfego (figura 

4), ou por outras palavras, nos projetos com maior volume de tráfego, o erro de estimativa tende a ser, 

significativamente, menor. Tal padrão poderá sugerir uma fragilidade na geração de estimativas, sendo 

assim conveniente perceber se o mesmo se passa em Portugal. Na figura 14 é mostrado no eixo vertical 

o erro de cada concessão e no eixo horizontal o tráfego estimado, ambos para o primeiro ano. 

 

Figura 14 - Correlação entre o erro médio e o volume tráfego 

Pela figura 14 tira-se a conclusão de que o caso de estudo não é afetado por este fenómeno, 

isto é o erro não parece ser alterado pelo volume de tráfego em questão. 

5.4.3. Análise por tipo de concessão 

Para além da distribuição geográfica do erro, colocou-se a hipótese do erro de estimativa, num 

determinado projeto, ser diferente mediante o tipo de concessão. Como foi explicado previamente, os 

diferentes tipos de concessão têm modelos de remuneração diferentes para o parceiro privado, sendo 

que nas subconcessões da I.P. e nas ex-SCUT este modelo assenta, em pagamentos por disponibilidade, 

enquanto nas concessões tradicionais a compensação do parceiro privada é única e exclusivamente a 

receitas diretas das portagens. Apesar das subconcessões da IP e as ex-SCUT partilharem o mesmo 

modelo de compensação foram contratualizadas em épocas diferentes com concedentes diferentes, 

Infraestruturas de Portugal e Estado, respetivamente. Outra diferença é que no caso das ex-SCUT o 

modelo de compensação inicial seria por volume de tráfego, com o sistema de bandas e como tal as 
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estimativas foram feitas com base nesse modelo. Sendo o modelo de remuneração por bandas um 

modelo em que em recompensa maior tráfego e uma alocação de risco de procura partilhada, fica 

criado o incentivo a estimativas otimistas por parte das concessionárias. Tendo em conta estas 

diferenças, as concessões foram separadas pelos três tipos de concessão. 

Tabela 13 - Erro médio das concessões tradicionais 

Concessões 
tradicionais 

Erro médio 

 Grande Lisboa -30% 

Norte -61% 

Média -46% 

 

Assim a tabela 13 mostra o erro médio das concessões tradicionais, relembrando que dentro 

do que são consideradas as concessões tradicionais, o caso de estudo apenas apresenta duas delas o 

que torna qualquer conclusão sobre este grupo pouco fidedigno, dada a pequena amostra analisada. 

Tabela 14 - Erro médio das ex-SCUT 

SCUT Erro médio 

Algarve -19% 

Beira Interior -44% 

Beiras Litoral e Alta 3% 

Costa da Prata -49% 

Grande Porto -49% 

Interior Norte -42% 

Norte Litoral -6% 

Média -29% 

 

Já a tabela 14 e 15 apresentam os erros médios das concessões SCUT/ex-SCUT e subconcessões, 

respetivamente. 

Tabela 15 - Erro médio das subconcessões da I.P. 

Subconcessões Erro médio 

BaixoTejo 27% 

Douro Interior -14% 

Litoral Oeste -23% 

Pinhal Interior 11% 

Transmontana -22% 

Média -4% 
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De notar que a média dos diferentes tipos de concessão é bastante diferente. Relativamente 

aos -46% revelados pelas concessões tradicionais, é importante referir que não se podem retirar 

grandes conclusões, dado que a amostra não é significativa. Assim, os erros de outras concessões, com 

um modelo de remuneração baseado na cobrança de portagens, podem apresentar outros valores. Só 

incluindo nesta análise concessões como a LusoPonte, Oeste e Brisa permitira comparar diretamente 

com os outros modelos remuneratórios. 

Contudo a diferença do erro entre o grupo das SCUT e o grupo das Subconcessões é significativa. 

Tal diferença pode ser explicada por dois fatores. Considerando que as subconcessões são bastante 

mais recentes que as SCUT, a diferença no erro médio pode ser consequência dum ganho de experiência 

neste tipo de projeto por parte dos parceiros público. Segundo, é possível que a alteração do 

concedente tenha tido um papel na diminuição do erro, isto é, a I.P. ter trazido uma competência 

técnica para o lado público que faltava ao Estado, enquanto concedente, neste tipo de projetos. 

Analisando, não apenas a média do erro, mas a evolução do erro, representada na figura 15 

mostra que o grupo de concessões SCUT teve, após o quinto ano de operação um aumento muito 

significativo do erro.  

 

Figura 15 - Evolução do erro por tipo de concessão 

Este fenómeno está diretamente ligado com a decisão de introduzir portagens nessas 

concessões, este impacto será analisado no ponto 5.6.4, contudo, a média que se falava em cima é 

negativamente afetada por esta decisão. Isolando apenas os primeiros cinco anos a diferença entre o 

grupo das SCUT e das subconcessões deixa de ser significativa. Como tal será necessário ir analisando 

ao longo do tempo para perceber se o grupo das subconcessões conseguirá manter um erro, que até 

agora tem sido bastante aceitável, no contexto do caso de estudo.  
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 Análise dos fatores de estimativa 

Com o objetivo de perceber como é que as estimativas interagem com alguns dados nos quais 

são baseadas foram feitas algumas correlações e regressões multidimensionais. Os dados a que me 

refiro são a população residente nos concelhos abrangidos por determinada concessão, assim como o 

PIB per capita, poder de compra e densidade empresarial, que representam os fatores económicos, o 

número de dormidas por cem habitantes como fator de turismo, que apesar da sazonalidade pode 

afetar consideravelmente o TMDA do projeto. 

Dada a inexistência de dados nos últimos quatro indicadores em certos concelhos e em certos 

anos, foi tomada a decisão de retirar estes dados relativos às regiões NUTS II, visto ser única maneira 

de ter uma lista de dados interrupta, com o prejuízo de generalizar fatores que podem ser 

significativamente diferentes de concelho para concelho dentro a mesma NUT. Com isto dito a análise 

foi realizada com população residente por concelho e PIB per capita, poder de compra, densidade 

empresarial e número de dormidas por cem habitantes por NUTS II. 

5.5.1. População residente 

Mais uma vez o primeiro ano foi ano escolhido para analisar estas correlações. Todos os fatores 

que vão ser estudos vão-se tornando mais imprevisíveis quanto maior for o horizonte temporal da 

estimativa. Ou seja, do momento em que se gera a estimativa, durante a fase de projeto, até o ano em 

questão, a conjetura socioeconómica na região que a concessão abrange irá sofrer alterações quer 

sejam estas favoráveis ou desfavoráveis. Como tal é espectável que uma estimativa para o primeiro ano 

seja mais precisa que a estimativa para o ano vinte. Como tal, o facto de analise incidir sobre o primeiro 

ano garante que esses fatores socioeconómicos, difíceis de prever a longo prazo, não sofrem 

demasiadas alterações desde o momento em que é feita a estimativa. É de referir que se a construção 

da infraestrutura demorar três ou quatro anos a estimativa, para o primeiro ano de operação, terá três 

ou quatro anos e como tal já foi sujeita a alterações socioeconómicas, prejudicando a sua precisão. 

Com isto, seguem-se alguns gráficos de dispersão que relacionam a estimativa do primeiro ano 

nas diferentes concessões com os fatores em questão, individualmente. Começando com a população 

residente abrangida pelo projeto. 
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Figura 16 - Correlação entre a estimativa de primeiro ano e a população abrangida 

Esta correlação não vai de todo com o que seria de esperar, o que seria espectável era uma 

forte correlação entre o volume de tráfego e a população abrangido, numa ótica de mais pessoas, mais 

tráfego. No entanto existem casos de projetos que apenas devido à sua grande extensão territorial têm 

uma população abrangida igualmente grande, contudo, nem todos os utilizadores vão percorrer a 

totalidade da extensão do projeto. Isso dá origem a troços que podem ter muito tráfego e outros com 

muito pouco tráfego. Como o valor da estimativa se refere à média do tráfego de todos os troços, esse 

valor não irá refletir o valor da população abrangida. Olhando para a tabela 16 que mostra os valores 

do TMDA estimado por mil habitantes, ou seja, divide o tráfego estimado pela população abrangida 

vemos que existe uma grande variedade de valores. Comparando o caso da concessão Transmontana 

com a concessão Grande Porto, obtém-se um rácio 13.8 e 73.9 respetivamente. Isto apesar da 

população abrangida pela Transmontana e pela Grande Porto ser semelhante, 515.097 e 574.190 

respetivamente. A diferença é que a primeira atravessa o despovoado Norte do país e a segunda serve 

de acesso à área metropolitana do Porto.  
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Tabela 16- TMDA Estimado por 1000 habitantes 

Concessão 
TMDA Estimado/1000 

Habitantes 

Algarve 39.2 

BaixoTejo 35.2 

Beira Interior 32.9 

Beiras Litoral e Alta 32.6 

Costa da Prata 60.0 

Grande Lisboa 44.8 

Grande Porto 73.9 

Interior Norte 25.7 

Litoral Oeste 23.4 

Norte 16.8 

Norte Litoral 44.4 

Pinhal Interior 29.3 

Transmontana 13.8 

Média 28.5 

 

Aliando esta explicação ao facto da zona de influência do projeto não ser exatamente toda a 

população dos concelhos por que passa, mas algo mais complexo que isso, a falta de correlação fica 

relativamente bem explicada. 

5.5.2. PIB per capita e poder de compra 

Em seguida analisa-se a correlação entre tráfego estimado e os fatores económicos, PIB per 

capita, poder de compra e densidade empresarial. Começando com o PIB per capita (figura 17), a 

hipótese seria um maior volume de tráfego nas zonas mais ricas do país.  

 

Figura 17 - Correlação Tráfego estimado - PIB per capita 
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Tal não acontece nem parece existir qual quer tipo de correlação. Talvez um melhor indicador 

seja o poder de compra (Figura 18) pois reflete melhor a situação económica do utilizador nas diversas 

regiões. 

 

Figura 18 - Correlação Tráfego estimado - Poder de compra 

Todavia esta correlação também não é óbvia. Retirando da definição do coeficiente de 

determinação, a estimativa é explicada em 1.75% pelo poder de compra. Tendo em conta que a 

multiplicidade de fatores que são utilizados para a produção de uma estimativa de tráfego, este valor 

de 1,75% não é assim tão descabido. Admite-se assim a possibilidade de existir correlação e de ser 

apenas um fator, que sendo tomado em conta, não é dos mais fundamentais. Como último fator 

económico, é analisada a densidade empresarial (Figura 19). 

5.5.3. Densidade empresarial 

 

Figura 19 - Correlação Tráfego estimado - Densidade empresarial 

As conclusões retiradas em cima, relativas ao poder de compra, são perfeitamente válidas para 
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haver correlação, a densidade empresarial terá mais peso que o poder de compra na de produção das 

estimativas. 

5.5.4. Número de dormidas 

Por último, a correlação entre o tráfego estimado e o número de dormidas por cem habitantes, 

está representada na figura 20. 

 

Figura 20- Correlação Tráfego estimado - Nº de dormidas por 100 habitantes 

Mais uma vez não se obteve uma correlação significativa, sendo que neste caso o facto do 

turismo, à exceção da região do algarve, ser muito pontual, por exemplo, dentro da região Norte a 

cidade do Porto tem um número de dormidas por cem habitantes muito superior ao resto da região. 

Como tal a concessão Grande Porto pode tirar mais proveito deste fator que concessões espalhadas no 

resto da região. Não obstante, fica a dúvida de facto existe sequer correlação entre este indicador de 

turismo e o tráfego estimado. 
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 Análise dos fatores de tráfego 

Neste subcapítulo são comparados alguns fatores macroeconómicos com o a evolução do 

tráfego nas concessões em estudo, com o objetivo de tentar correlacionar e de certa forma prever a 

evolução do tráfego. 

 

5.6.1. Crescimento do PIB 

 A primeira e talvez mais relevante correlação é entre a variação anual média e a variação anual 

do PIB. Sendo o PIB um dos principais indicadores do estado da economia seria de esperar uma certa 

correlação entre estes fatores. Nos seguintes gráficos será possível analisar essa correlação. Como apoio 

visual a variação anual do PIB está multiplicada por cinco.  

 

Figura 21 -Correlação entre a variação do PIB e a variação do Tráfego 

Após análise da Figura 21 a correlação acima descrita parece evidente. Regra geral o 

crescimento do tráfego tem sinal igual à variação anual do PIB, tornando-se ainda mais clara esta 

afirmação no seguinte gráfico. 
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Figura 22 - Correlação entre o sinal do PIB e o sinal do crescimento do tráfego 

Em treze dos quinze anos analisados o sinal da variação do PIB é igual ao sinal da variação média 

do tráfego. De notar que a variação média do tráfego estimado presume em igual período um 

crescimento positivo entre 5% e 2% (Figura 22), o que deixa a questão se as estimativas têm ou não em 

consideração os ciclos económicos. Examinando a tabela 17, é visível que apenas desde de 2016 é que 

o PIB cresceu acima das estimativas de tráfego. De salientar que na média dos últimos quinze anos o 

crescimento do tráfego assemelha-se mais ao crescimento do PIB do que ao crescimento estimado.  

Tabela 17 - Variação anual do PIB, tráfego estimado e real 

Variação anual 

Ano PIB 
Tráfego 

estimado 
Tráfego 

real 
Nº de 

projetos 

2004 1.79% 5.43% 19.40% 1 

2005 0.78% 5.24% -12.59% 2 

2006 1.63% 4.84% 3.51% 3 

2007 2.51% 4.85% 12.91% 8 

2008 0.32% 4.36% 1.41% 8 

2009 -3.12% 3.97% 4.29% 8 

2010 1.74% 3.83% 0.44% 9 

2011 -1.70% 3.47% -13.79% 9 

2012 -4.06% 3.04% -19.81% 10 

2013 -0.92% 4.03% -4.18% 10 

2014 0.79% 3.17% 3.52% 11 

2015 1.79% 3.45% 1.61% 13 

2016 2.02% 1.95% 7.91% 13 

2017 3.51% 2.03% 5.67% 10 

2018 2.44% 1.99% 5.58% 9 

Média 0.63% 3.71% 1.06% 8.3 
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Tendo em conta que entre 2004 e 2006, inclusive, a amostra tem menos de três resultados, a 

situação ainda se torna mais clara. Examinando a tabela 18 é visível que a o crescimento médio entre 

2007 e 2018 do tráfego real é praticamente igual ao crescimento do PIB enquanto o crescimento médio 

das estimativas de tráfego é mais de sete vezes superior ao crescimento do tráfego real. 

Tabela 18 - Variação anual do PIB, tráfego estimado e real 

Variação anual 

Ano PIB 
Tráfego 

estimado 
Tráfego 

real 
Nº de 

projetos 

2007 2.51% 4.85% 12.91% 8 

2008 0.32% 4.36% 1.41% 8 

2009 -3.12% 3.97% 4.29% 8 

2010 1.74% 3.83% 0.44% 9 

2011 -1.70% 3.47% -13.79% 9 

2012 -4.06% 3.04% -19.81% 10 

2013 -0.92% 4.03% -4.18% 10 

2014 0.79% 3.17% 3.52% 11 

2015 1.79% 3.45% 1.61% 13 

2016 2.02% 1.95% 7.91% 13 

2017 3.51% 2.03% 5.67% 10 

2018 2.44% 1.99% 5.58% 9 

Média 0.44% 3.34% 0.46% 9.8 

 

Este crescimento anual do tráfego estimado, excessivamente otimista, pode ser um dos fatores 

que estão por de trás da tendência do aumento do erro com o passar do erro (tabela 11). 
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5.6.2. Taxa de desemprego 

O segundo indicador macroeconómico que seria de esperar que estivesse relacionado com o 

crescimento do tráfego é a taxa de desemprego. Seria expectável que em anos que o desemprego 

subisse o tráfego caísse e vice-versa.  

 

Figura 23 - Correlação entre taxa de desemprego e o crescimento do tráfego. 

Analisando a figura 23, até 2010 não é evidente qualquer tipo de correlação, como a acima 

descrita. Antes pelo contrário, à semelhança do que passa com o PIB, a variação anual do tráfego parece 

acompanhar, em sinal, a variação anual da taxa de desemprego o que é algo bizarro. A partir do ano de 

2010 a situação inverte-se, passando as duas variações a ter sinais opostos, como seria de esperar.  

5.6.3. Taxa e motorização 

Por fim, foi feita a comparação entre a variação anual do tráfego e a variação anual da taxa de 

motorização. Taxa de motorização é definida pelo número de veículos por mil habitantes. Esta 

correlação é bastante intuitiva, se existirem mais em carros tem de haver mais tráfego. 

 

Figura 24 - Correlação ente a variação da taxa de motorização e variação do tráfego 
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Pela figura 24 e 25 confirma-se que o crescimento da taxa de motorização é acompanhado pelo 

crescimento de tráfego, com uma concordância no sinal dos dois fatores em dez dos treze anos 

analisados.  

 

Figura 25 - Correlação entre taxa de motorização e o tráfego 

5.6.4. Introdução de portagens nas SCUT 

Como já foi referido o sistema de SCUT foi alterado em 2010 passando de um modelo sem 

custos para o utilizador para um de portagens virtuais. As portagens foram instaladas nas diferentes 

concessões entre setembro de 2010 e abril de 2011, como tal, os impactos dessa decisão deverão ser 

sentidos logo no próprio ano de 2011. O espectável é uma queda significativa no tráfego, tal hipótese 

assenta na complementaridade que a rede oferece a estas concessões. A vantagem para o utilizador 

era clara no modelo original, poupança de tempo e qualidade da infraestrutura. Ao serem introduzidos 

custo é espectável que o utilizador reavalie a situação e opte por trajetos mais longos com o objetivo 

de poupar dinheiro. A figura 26 e a tabela 19 mostram isso mesmo. 

 

Figura 26 - Evolução do tráfego nas SCUT 
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Este gráfico mostra a somatório, em cada ano, do tráfego real e tráfego estimado de todas as 

concessões. Como seria de esperar a introdução de portagens causou um impacto imediato no tráfego 

das SCUT. Na seguinte tabela estão presentes, percentualmente, as quebras de tráfego ocorridas em 

casa concessão SCUT entre 2010 e 2012. 

Tabela 19 - Perda de tráfego nas SCUT 

Concessões SCUT 

Intervalo de tempo 

2010-
2011 

2010-
2012 

Algarve -12.5% -55.1% 

Beira Interior -8.6% -41.4% 

Beiras Litoral e Alta -8.7% -32.9% 

Costa da Prata -38.9% -35.8% 

Grande Porto -37.6% -46.1% 

Interior Norte -8.1% -39.7% 

Norte Litoral -21.1% -27.0% 

Média -19.3% -39.7% 

 

O intervalo entre 2010 e 2011 será o melhor indicador do efeito da introdução de portagens 

visto que ano de 2012 foi ano em que se sentiu mais o efeito da crise como iremos ver mais à frente. 

Mesmo assim os valores são bastante significativos. A introdução de portagens representou uma perda 

direta de tráfego a rondar os 19.3%, sendo as concessões mais afetadas a Costa de Prata e o Grande 

Porto com valores de 38.9% e 37.6%. respetivamente. Evidentemente que tal perda de tráfego levaria 

a dificuldades financeiras por parte das concessionárias não fosse a alteração ao modelo de 

compensação. 

  



58 
 

5.6.5. Impactos da crise financeira no tráfego 

Analisado o caso das SCUT falta perceber qual foi o impacto da crise financeira. Numa tentativa 

de separar os dois eventos, foi a analisado o período de entre 2010 e 2014 nas restantes concessões. 

No entanto, esta análise fica algo comprometida pelo facto de só existirem, dentro deste caso de 

estudo, três concessões que operam durante o os quatro anos da crise financeira. Para além disso, a 

concessão Grande Lisboa e Douro Interior ainda estão nos primeiros anos de operação e sob o efeito 

de ‘ramp up’ que contrariará os efeitos da crise financeira.  

Tabela 20 - Impacto da crise financeira às concessões fora do modelo SCUT 

Ano 

Variação Anual do Tráfego 

Douro 
Interior 

Grande 
Lisboa 

Norte  

2010   3% -1% 

2011   22% -11% 

2012 -19% -8% -10% 

2013 5% -1% -2% 

2014 3% -2% 5% 

Não obstante, é visível no ano de 2012 uma quebra transversal no crescimento de tráfego 

destas concessões, indicando assim, o impacto causado pela crise. 
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 Relação entre desvios de tráfego e REF 

Por fim, com o objetivo de tentar averiguar o potencial de comportamento oportunístico por 

parte das concessionárias na geração das estimativas, foram relacionados os montantes pagos e 

reequilíbrios financeiros e os erros médios apresentados por cada concessão. Esses valores estão 

representados na seguinte tabela.  

Tabela 21 - Montantes pagos em REF e erros médios por concessão 

Concessão Erro médio REF Pago Total (€) REF Pedido Total (€) 

Algarve -18.8%                   3 450 000              3 450 000  

Beira Interior -43.9%                   2 820 000            21 500 000  

Beiras Litoral e Alta 2.6%                                  -                               -    

Costa da Prata -48.6%                 47 370 000            53 400 000  

 Grande Lisboa -30.4%                 14 300 000            14 300 000  

Grande Porto -49.3%                 16 200 000            16 200 000  

Interior Norte -41.9%               323 600 000         355 000 000  

Norte Litoral -5.8%                 42 900 000         116 100 000  

Norte -61.4%               698 900 000         698 900 000  

 

De notar que que só existem dados para algumas das concessões em análise, 

consequentemente, as concessões, para as quais não existem dados sobre os montantes pedidos e 

pagos relativamente a REF, ficaram excluídas desta análise. Outra nota a fazer é que, destes pedidos de 

REF a maior parte são referentes a alterações unilaterais do contrato por parte do concedente. Os 

pedidos relativos a quebras de procura são apenas de 260 milhões de euros por parte da concessão 

Norte e 95 milhões pedidos dos quais foram pagos 21,8 já foram pagos à concessão Interior Norte. 

Num à parte, a concessão Norte tem o seu sistema remuneratório assente na cobrança direta 

de portagens, como se pode ler no portal online da concessionária ‘Ascendi’. À luz deste facto seria de 

esperar que a matriz de risco fosse de tipo ‘Portagem real’ apresentado na tabela 6, em que categoriza 

a alocação do risco de procura como privada. Contudo, o pedido e respetivo pagamento de REF devido 

à quebra na procura indica que a alocação do risco de procura não é privada, mas sim partilhada.  
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Sem acesso à totalidade do contrato e aos seus anexos, é impossível comprovar se de facto o 

risco de procura é ou não partilhado. Este aspeto será discutido no próximo capítulo com maior 

profundidade.  

Continuando a análise é de referir que, se por um lado a concessão de que apresentou um erro 

menor, a concessão beiras alta e interior, não beneficiou de qualquer REF, também é verdade que a 

que apresentou maior erro de estimativa foi a que mais beneficiou em pagamento públicos referentes 

a REF, mais concretamente a concessão Norte. Assim fica nasce a ideia de que é possível que o excessivo 

otimismo nas estimativas pode ser beneficiado, durante a fase de operação, de pagamentos público de 

REF. Com esta hipótese em mente foi feito um gráfico de dispersão com regressão linear para tentar 

estabelecer se de facto existe ou não essa relação. Os resultados estão apresentados no seguinte 

gráfico. 

 

Figura 27 - Relação entre REF e erros médios de estimativa 

Na figura 27, o eixo vertical representa o erro médio de estimativa e o eixo horizontal o 

montante pago em REF em milhões de euros. O coeficiente de determinação apresenta um valor de 0,3 

para esta relação. Isto significa que o montante pago em REF é explicado em 30% pelo desvio médio 

das estimativas. Relembrando a análise, semelhante, feita no ponto 5.5.1, em que se relacionava, o 

valor do tráfego estimado com a população abrangida, que é uma hipótese de correlação mais obvia do 

que a que está aqui em causa constatamos que apresou um coeficiente de determinação mais baixo 

(0.27 conta 0,3 da presente análise). 

Contudo seria imprudente precipitar qualquer conclusão. Se por um lado dá a entender que os 

montantes pagos em REF é em parte consequência dos erros de estimativa, por outro, como já tinha 

sido referido, a maior parte destes montantes tem como causa alterações unilaterais ao contrato. Assim 
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sendo, dependendo do tipo de alterações em que questão, a natureza dessas alterações pode implicar 

um incremento do erro de estimativa. Se estas alterações forem, por exemplo, alterações de traçado 

ou alteração dos nós de ligação de uma determinada via, então, o volume de tráfego estimado poderá 

diferir da estimativa original, presente no caso base. Como o que está em análise é a estimativa original, 

quando a via abre ao público irá apresentar níveis de tráfego que de facto não correspondem ao 

estimado, gerando assim um erro maior do que seria esperar. Na mesma linha, as alterações ao âmbito 

da concessão como o adicionamento ou subtração de vias e nós de ligação às concessões que já se 

encontram em operação, também podem gerar incrementos no erro, visto que existe uma alteração da 

rede inicialmente prevista e para a qual as estimativas de tráfego foram feitas. Concluindo, é difícil 

concluir que existe uma relação entre os desvios médios de tráfego e os montantes pagos em REF, 

contudo também não é de descartar a hipótese. Apenas tendo acesso ao caso base, às renegociações e 

aos pedidos de REF é que se poderia fazer uma análise conclusiva no que toca a este potencial 

mecanismo de oportunismo por parte das concessionarias.  
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6. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

Finalmente, serão retiradas as conclusões das análises efetuadas, discutindo os resultados e as 

possíveis maneiras de mitigar os problemas que os resultados revelaram. Serão também referidos 

alguns temas a abordar por forma a dar seguimento ao tema em análise. 

 Conclusões 

De uma forma geral o objetivo primário proposto para esta dissertação foi cumprido. Apesar de 

não ter sido possível analisar a totalidade das concessões rodoviárias a operar em Portugal, o caso de 

estudo é bastante representativo. Com a exceção das concessões em regime de portagem real, que 

existindo apenas duas concessões dentro do caso de estudo, torna impossível de determinar, com 

elevado grau de certeza, os fenómenos analisados, neste regime remuneratório. 

O principal objetivo era a quantificação dos desvios de tráfego e análise das suas tendências 

temporais. De uma maneira geral as estimativas revelaram-se moderadamente otimistas, apresentando 

uma sobrestimação média do tráfego a rondar os 22,7%. Este número coloca este caso de estudo dentro 

da média do estudo global (Bain, 2009), que apresenta uma sobrestimação média de 21,4%. 

Por outro lado, constatou-se um deterioramento da exatidão das estimativas ao longo do 

tempo. Este incremento, temporal, do erro de estimativa é explicado por 3 fatores principais. 

Devido ao facto das concessões SCUT comporem 50% do caso de estudo, a introdução de 

portagens nessas concessões teve um grande impacto no nível de tráfego e consequentemente no erro 

médio do caso de estudo. Essa decisão, de introdução de portagens, levou a uma quebra de tráfego nas 

concessões SCUT de cerca de 40%, elevando o erro de -19% em 2010 para -47% em 2012. 

O segundo fator que contribui para a quebra de tráfego foi a crise financeira de 2010-2014. De 

referir que a crise se sobrepõe parcialmente à introdução de portagens nas SCUT pelo que nas 

concessões SCUT foi impossível de determinar os impactos desses acontecimentos 

independentemente. Contudo, resultante da análise do ponto 5.6.1, foi concluído, a médio prazo, o 

crescimento do tráfego acompanha de perto o crescimento do PIB. Sendo um dos efeitos diretos de 

uma crise financeira, a retração do PIB, o recuo dos níveis de tráfego seria inevitável. No entanto devido 

à sobreposição acima referida, não foi possível quantificar com precisão os impactos diretos da crise 

financeira no tráfego.  
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O último fator que contribuiu para o aumento do erro foi o excessivo otimismo no que toca ao 

crescimento anual do tráfego estimado. No período analisado, o crescimento médio do tráfego 

estimado rondou o 3,3% muito acima do crescimento do PIB e do tráfego real, que ficaram pelos 0.5%. 

Este último ponto veio expor a existência de um mecanismo para o comportamento 

oportunístico privado que até então não tinha sido considerado. Inicialmente, na revisão de literatura 

foi dito que, dependendo da abertura à renegociação mostrada pelo parceiro público, as 

concessionárias poderiam ter o incentivo de inflacionar as estimativas deliberadamente para 

aumentarem as probabilidades de ganharem o concurso público de concessão e posteriormente 

renegociar o contrato com uma melhoria das condições para o parceiro privado. Nesta hipótese as 

estimativas estão inflacionadas desde o início e como tal será relativamente simples para o parceiro 

público, através das estimativas que o próprio criou, no âmbito da análise custo-benefício, detetar esse 

otimismo nas estimativas. No entanto à luz desta análise, descobriu-se que esse otimismo pode estar 

dissimulado num horizonte temporal mais alargado. Ou seja, nos primeiros anos as estimativas podem 

ser menos otimistas e como tal serem mais próximas das estimativas produzidas pelo parceiro público. 

Este facto até pode transmitir um sentido de confiança e responsabilidade do parceiro público para com 

o parceiro privado. Este fenómeno irá afetar os casos em que o concedente se compromete 

contratualmente a manter a taxa de rentabilidade interna (TIR) da concessionária dentro de um dado 

intervalo acordado. Assim o crescimento anual, excessivamente otimista, das estimativas de tráfego, 

não será acompanhado pelo crescimento de tráfego e irá, eventualmente, fazer baixar a TIR para valores 

abaixo do valor mínimo contratualmente previsto, dando origem a um pedido de REF ou eventual 

renegociação. Este excesso de crescimento será mais difícil de identificar quanto maior for o período de 

tempo considerado pelas estimativas. Resumindo, dado que as estimativas de tráfego dependem 

fortemente de ciclos e fatores socioeconómicos que são impossíveis de prever a médio e longo prazo e 

ao mesmo tempo, o contrato prevê o cumprimento das condições do caso base. Assim, seria de esperar 

a existência de revisões periódica dos pressupostos do caso base. Deste modo, o parceiro público estaria 

mais protegido pelo eventual comportamento oportunístico do parceiro privado. 

Outro aspeto a mencionar é que nos casos de partilha do risco de procura, o parceiro público 

para além do pagar o prémio de risco associado ao risco de procura parcialmente assumido pelo 

privado, também continua a assumir o risco de quebras na procura e eventuais pagamentos de REF às 

concessionárias. Este modelo poder funcionar bem, no entanto dos três tipos de modelo, é o modelo 

em que o parceiro público assume mais risco, mesmo que indiretamente. Clarificando esta afirmação, 

a alocação do risco de procura pode ser, inteiramente pública, inteiramente privada ou partilhada, 

dando origem aos três seguintes casos.  
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No primeiro caso, sendo que o parceiro público assume todo o risco da procura, o modelo 

remuneratório do parceiro privado deve de ser por disponibilidade. Desta maneria, o parceiro privado, 

como não assume o risco de procura, vê o risco geral do projeto baixar consideravelmente e 

consequentemente o seu prémio de risco, cobrado ao parceiro público, será mais baixo. Assim o 

parceiro público paga apenas a construção e operação da infraestrutura e no caso de quebras de tráfego 

não fica obrigado a compensar o privado. Neste modelo as estimativas a usar para o caso base, serão 

sempre as que o parceiro público produziu para a análise de custo-benefício. 

No segundo caso em que a alocação do risco de procura é privada o parceiro público não deve 

assumir responsabilidade de manutenção de rentabilidade do parceiro privado. Neste modelo faz 

sentido um sistema remuneratório assente na cobrança direta de portagens aos utilizadores, podendo 

ser o parceiro privado a produzir as próprias estimativas, já que se se verificarem demasiado otimistas 

quem assume o risco é o parceiro privado. No entanto, é importante referir que mesmo neste modelo 

o parceiro público deve ter feito as suas estimativas no âmbito da análise custo benefício e deve tê-las 

usado no CSP para aferir o VfM da proposta privada. 

Por fim, se o modelo de alocação for partilhado, no que toca ao risco de procura, deve ser 

sempre o parceiro público a fornecer as estimativas no concurso de concessão de modo a evitar o 

comportamento oportunístico que foi descrito mais acima. Por outro lado se for intenção do parceiro 

público garantir a TIR da concessionária, as estimativas devem ser revistas periodicamente, dada a 

incerteza a longo prazo das mesmas e esta revisão tem de ser prevista contratualmente, sendo que o 

parceiro público não deverá ser prejudicado se existir um deterioramento das condições 

socioeconómicas relativamente ao caso base. 

Outro aspeto fundamental que impede o rigor deste tipo de análise é a falta de acesso aos 

documentos anexos aos contratos, como o caso base. Apenas com o acesso à matriz de risco, 

estimativas do parceiro público e do parceiro privado e dos contornos exatos, quer do modelo de 

remuneração quer das clausulas que preveem o direito aos pedidos de renegociação e/ou REF, é que 

se pode fazer uma análise fidedigna sobre a eficácia destes modelos de contratação. De facto, com a 

confidencialidade destes documentos, o escrutínio público fica muito limitado, o que não serve de todo 

o interesse público, pelo contrário. 
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 Desenvolvimentos Futuros 

Visto que o tema das PPP rodoviárias em Portugal já foi bastante abordado, quer do ponto vista 

financeiro e alocação de risco, quer de um de ponto de vista técnico seria importante a elaboração de 

análise que incorporasse as várias vertentes com o objetivo de determinar qual ou quais são os modelos 

de PPP que melhor servem o interesse público. No entanto enquanto não forem disponibilizados todos 

os documentos refentes aos contratos dessas PPP será extremamente difícil produzir uma análise 

conclusiva. 

Por outro lado, o acompanhamento dos desvios de tráfego deve continuar a ser feito. No caso 

de estudo desta dissertação existem várias concessões que ainda estão nos primeiros anos de operação, 

nomeadamente as subconcessões da I.P., pelo que será importante o acompanhamento desses projetos 

no sentido de averiguar se esta nova geração de concessões apresentará os mesmo problemas, 

identificados nas concessões mais antigas. 

Como terceiro e último ponto, sugiro que seja analisado o erro de estimativa nos projetos não 

portajados e que se compare esse erro com o erro dos projetos portajados. Essa comparação poderá 

concluir se algum do otimismo presente nas estimativas desta análise possa ser atribuído ao facto das 

estimativas serem refletidas nas receitas. Quero com isto dizer que, no caso em que não existe custos 

para o utilizador e consequentemente o projeto seja subsidiado a 100%, as estimativas de tráfego se 

apresentem mais exatas. Ao contrário, nos projetos cuja rentabilidade dependa diretamente das 

receitas geradas pela cobrança de portagens, as estimativas herdam a responsabilidade pelo sucesso 

do projeto e como tal, o otimismo presente nas estimativas pode ser reflexo da vontade que o projeto 

tenha sucesso e não de uma deficiência da técnica na sua produção. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Tráfego estimado 

  

Ano de 

operação
Algarve BaixoTejo Beira Interior

Beiras Litoral 

e Alta

Costa da 

Prata

Douro 

Interior

 Grande 

Lisboa
Grande Porto Interior Norte Litoral Oeste Norte Litoral Norte

Pinhal 

Interior
Transmontana

Ano 1 14 700            19 601            10 901            8 952              43 226            25 736            42 498            6 815              7 649            23 010            19 154            2 885            7 087                

Ano 2 15 344            19 854            11 608            9 328              45 599            1 524            28 436            46 360            7 228              7 726            23 585            19 997            3 018            7 176                

Ano 3 15 847            20 093            12 316            9 783              47 369            1 732            31 043            48 883            7 640              7 826            24 164            20 839            3 048            7 264                

Ano 4 16 366            20 337            13 024            10 121            49 139            1 929            33 859            51 356            8 053              7 920            24 745            21 681            3 087            7 352                

Ano 5 16 903            20 580            13 731            10 376            50 909            2 261            35 824            53 068            8 688              25 237            22 523            3 125            7 439                

Ano 6 17 459            14 439            10 632            52 679            2 288            37 905            54 679            9 004              25 653            23 293            

Ano 7 18 034            15 085            10 842            52 910            2 316            39 753            55 587            9 320              26 008            24 064            

Ano 8 18 385            15 731            11 053            53 142            2 343            41 695            56 495            9 637              26 315            24 834            

Ano 9 18 742            16 377            11 263            53 373            43 734            57 404            9 953              26 584            25 604            

Ano 10 19 107            17 023            11 474            53 605            58 312            10 657           26 821            26 374            

Ano 11 19 480            17 670            11 684            53 837            59 220            11 047           27 026            27 144            

Ano 12 19 860            18 276            11 895            54 068            60 129            11 438           27 204            27 914            

Ano 13 20 248            18 882            12 105            54 300            61 037            11 828           27 362            28 684            

Ano 14 20 644            19 488            54 531            

Ano 15 21 049            20 095            

Ano 16 20 701            

Média 18 145            20 093            15 959            10 731            51 335            2 056            35 332            54 233            9 331              7 780            25 670            24 008            3 033            7 264                

Tráfego estimado
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Anexo 2- Tráfego real 

  

Ano de 

operação
Algarve BaixoTejo Beira Interior

Beiras Litoral 

e Alta

Costa da 

Prata

Douro 

Interior

 Grande 

Lisboa
Grande Porto Interior Norte Litoral Oeste Norte Litoral Norte

Pinhal 

Interior
Transmontana

Ano 1             16 668             23 373               8 225             11 487             29 867             1 893             20 299             24 590               5 046             5 768             27 495               7 302             4 558                  5 139 

Ano 2             17 107             24 752               9 820             13 345             31 383             1 538             24 745             33 330               5 530             6 127             28 202               9 213             2 531                  5 530 

Ano 3             17 855             25 953             10 179             13 364             32 715             1 614             22 822             35 548               5 799             27 820               9 642             2 811                  6 119 

Ano 4             18 834             27 449             10 290             13 546             32 565             1 667             22 544             39 525               6 053             28 931             10 119             3 229 

Ano 5             18 563             10 650             13 648             35 332             1 678             21 986             35 586               7 123             27 748               9 987             3 599 

Ano 6             18 452             10 458             12 457             35 148             1 744             23 288             22 196               6 549             21 893               8 934 

Ano 7             17 978             10 516               9 163             21 477             25 066             19 191               4 295             20 260               8 027 

Ano 8             15 737             10 573               8 446             22 553             27 873             19 472               4 014             19 482               7 882 

Ano 9               8 078               9 667               8 557             18 606             29 583             20 369               4 149             20 190               8 295 

Ano 10               8 042               6 192               8 847             18 971             22 157               4 390             21 395               9 067 

Ano 11               8 806               5 631               9 147             20 236             23 463               4 628             22 283               9 648 

Ano 12               8 945               5 746               8 841             21 242             26 266               4 862             21 647             10 220 

Ano 13             11 506               5 963               9 335             21 625             28 002               5 124             24 161             10 777 

Ano 14             13 418               6 307             22 160 

Ano 15             14 312               6 597 

Ano 16               6 870 

Média             14 287             25 382               8 355             10 783             25 991             1 689             24 245             26 900               5 197             5 948             23 962               9 163             3 346                  5 596 

Tráfego real
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Anexo 3 - Erro de estimativa 

Ano de 

operação
Algarve BaixoTejo Beira Interior

Beiras Litoral 

e Alta

Costa da 

Prata

Douro 

Interior

 Grande 

Lisboa
Grande Porto Interior Norte Litoral Oeste Norte Litoral Norte

Pinhal 

Interior
Transmontana Média

Ano 1 13% 19% -25% 28% -31% -21% -42% -26% -25% 19% -62% 58% -27% -9.2%

Ano 2 11% 25% -15% 43% -31% 1% -13% -28% -23% -21% 20% -54% -16% -23% -8.9%

Ano 3 13% 29% -17% 37% -31% -7% -26% -27% -24% 15% -54% -8% -16% -9.0%

Ano 4 15% 35% -21% 34% -34% -14% -33% -23% -25% 17% -53% 5% -8.1%

Ano 5 10% -22% 32% -31% -26% -39% -33% -18% 10% -56% 15% -14.3%

Ano 6 6% -28% 17% -33% -24% -39% -59% -27% -15% -62% -26.3%

Ano 7 0% -30% -15% -59% -37% -65% -54% -22% -67% -39.0%

Ano 8 -14% -33% -24% -58% -33% -66% -58% -26% -68% -42.2%

Ano 9 -57% -41% -24% -65% -32% -65% -58% -24% -68% -48.2%

Ano 10 -58% -64% -23% -65% -62% -59% -20% -66% -52.0%

Ano 11 -55% -68% -22% -62% -60% -58% -18% -64% -50.9%

Ano 12 -55% -69% -26% -61% -56% -57% -20% -63% -50.9%

Ano 13 -43% -68% -23% -60% -54% -57% -12% -62% -47.4%

Ano 14 -35% -68% -59% -54.0%

Ano 15 -32% -67% -49.6%

Ano 16 -67% -66.8%

Média total -19% 27% -44% 3% -49% -14% -30% -49% -42% -23% -6% -61% 11% -22%

Erro de estimativa


