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RESUMO
A construção subterrânea é muito diferente de qualquer outro tipo de construção "à vista” pois as
propriedades do material de construção - o terreno - não podem ser conhecidas com precisão
antecipadamente. As condições geológicas imprevistas, a dependência dos meios e dos métodos
construtivos, o acompanhamento dos resultados da monitorização e os inevitáveis riscos de construção
são fatores indissociáveis da construção subterrânea.
As melhores práticas contratuais em países com grande tradição neste tipo de obras geotécnicas
complexas promovem a adequação dos métodos construtivos inicialmente previstos às condições reais
encontradas em obra, valorizando a importância da flexibilidade contratual para alcançar os objetivos que
presidem à celebração de um contrato público.
Para que tal aconteça em Portugal, é necessário que ocorra alguma evolução na legislação em vigor, que
permita uma melhor gestão do risco geotécnico e que conduza a uma maior economia e segurança na
globalidade destas obras subterrâneas complexas.
O presente Seminário, sequência natural da atividade do Grupo de Trabalho nº2 da CPT " Engenharia e
Legislação: práticas contratuais”, visa apresentar claramente o problema e sensibilizar o legislador e os
diversos stakeholders para as limitações e implicações que a legislação Portuguesa de contratação pública
atual impõe à construção de obras subterrâneas complexas em Portugal, em particular os túneis; e
abordar uma nova solução legislativa que vá ao encontro dos objetivos das novas Diretivas Europeias, que
seja também mais adaptada às melhores práticas construtivas, de forma a permitir uma melhor gestão
do risco geotécnico e, muito provavelmente, a uma maior economia na globalidade destas obras.
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PROGRAMA
14h45
Receção aos participantes

15h00
Mensagem de boas-vindas
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AGENDA
• Porquê?
• Especificidades das obras subterrâneas complexas

• Trabalhos a Mais & Erros e Omissões (T+ & EO): Legislação
(CCP) e jurisprudência (TC)
• Novo enquadramento: Trabalhos Especiais?
• Resumo
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Mas por que é que nesta 4f à
tarde, vem aqui este colega falar
de legislação ?

Por que é que o legislador alterou CCP, e a
partir de 2012 passou a enquadrar os
trabalhos adicionais ao contrato, no caso de
obras complexas do ponto de vista geotécnico,
como Erro ou Omissão?
E ao mesmo tempo diminuiu o seu limite
máximo?
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ESPECIFICIDADE OBRAS SUBTERRÂNEAS COMPLEXAS
•

Dependência do comportamento dos materiais existentes no subsolo, que
podem não ser conhecidos, de um modo preciso, na fase de projeto;

• Incerteza geotécnica inerente à natureza, profundidade, heterogeneidade,
hidrogeologia, condições a que o subsolo esteve sujeito, etc

Page 9

Caracterização do problema: especificidade das obras subterrâneas complexas e falta de flexibilidade legislativa

4

ESPECIFICIDADE OBRAS GEOTÉC. COMPLEXAS - TÚNEIS
•

O projeto de
peças escritas ...

um túnel não acaba com a entrega de um conjunto de desenhos e

•

Neste tipo de obras geotécnicas, mesmo com a realização de uma extensa e cuidada
campanha de prospeção,

a incerteza poderá continuar a existir.

Lumachelas

Page 10

Caracterização do problema: especificidade das obras subterrâneas complexas e falta de flexibilidade legislativa

5

ESPECIFICIDADE OBRAS GEOTÉC. COMPLEXAS - TÚNEIS
•

As melhores práticas

contratuais em países com grande tradição neste tipo de
obras geotécnicas complexas promovem a adequação dos métodos
construtivos inicialmente previstos às condições reais encontradas
em obra (através da utilização do método observacional, conforme estabelecido no
capítulo 2.7 da Norma Europeia de Projeto Geotécnico – EC7: Parte 1 Regras Gerais) e
apontam para a utilização de soluções legislativas adaptadas a esta realidade, que
acompanhem as melhores práticas construtivas, permitam uma melhor gestão do

risco geotécnico e conduzam a uma maior economia e segurança
na globabildade destas obras.
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ESPECIFICIDADE OBRAS GEOTÉC. COMPLEXAS - TÚNEIS
•

Em face do exposto, fica claro que o projeto de um túnel :
i.

deve ser elaborado tendo em consideração determinados pressupostos, para

diferentes cenários, que devem estar devidamente explicitados nas peças
ii.

escritas e desenhadas que o compõem; e
deve ser suficientemente dinâmico e flexível nas soluções propostas e nos métodos
de intervenção para, durante a fase de construção da obra, melhor se poder

ajustar ao comportamento da escavação em resultado da aferição dos
pressupostos assumidos na fase de conceção.
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ESPECIFICIDADE OBRAS GEOTÉC. COMPLEXAS - TÚNEIS
•

A observação é, pois, um dos princípios fundamentais do seu método construtivo e
este processo de validação das hipóteses assumidas no projeto deve ser uma das
atividades rotineiras incluídas no plano de gestão da obra (ITA/AITES, 2007).

•

A implementação de um procedimento formal de gestão de risco em projetos
subterrâneos é altamente incentivada… Todas as partes envolvidas no projeto devem
participar neste processo para gerir e mitigar os riscos identificados (ITA Contractual
Practices, 2015).
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LEGISLAÇÃO : Trabalhos a Mais
DL 235/86

DL 405/93

DL 59/99

DL 18/2008
CCP/2008

18/8/1986

10/12/1993

2/3/1999

29/1/2008

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Trabalhos a mais… os trabalhos cuja espécie ou quantidade não houverem
sido incluídos na previsão≤que
serve de base ao contrato… desde que se
25%
destinem à realização da mesma empreitada (art. 19º)

2010

Seminário OE/CPT
2/12/2015

2013

2015

DL 149/2012 CCP/2012
12/7/2012

Trabalhos a mais
Trabalhos a mais… aqueles cuja espécie ou quantidade não hajam sido
previstos ou incluídos no contrato… se destinem à realização da mesma
empreitada e se tenham tornado necessários ≤
na25%
sequência de uma
circunstância imprevista, … e sejam estritamente necessários ao seu
acabamento.

Trabalhos a mais deixaram de incluir os trabalhos de suprimento de erros e
omissões;
diminuiram o seu limite para 5% no caso geral;

≤ 5%;
≤ 25%

Excepto no caso de obras complexas do ponto de vista geotécnico

deixaram de abranger os
trabalhos
≤ adicionais
45%;
resultantes de obras com
≤ 40%
grande complexidade
geotécnica,
que
passaram a ser
enquadrados como
trabalhos de suprimento
de Erros e Omissões
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LEGISLAÇÃO : Erros e Omissões

DL 18/2008 - CCP/2008
29/1/2008

DL 235/86

DL 405/93

DL 59/99

Seminário OE/CPT

18/8/1986

10/12/1993

2/3/1999

2/12/2015

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Erros ou omissões do projeto… relativos à natureza ou volume dos
trabalhos, por se verificarem diferenças entre as condições locais existentes e
as previstas ou entre os dados em que o projeto se baseia e a realidade

2010

2013

2015

DL 149/2012 CCP/2012
12/7/2012

≠

suprimento
de erros
Trabalhos de suprimento Trabalhos
de erros e de
omissões
do caderno
dee omissões do caderno de
encargos…
que digam
a:
Erros de cálculo,
erros
materiais
errosrespeito
ou omissões
do mapa
encargos…
que digam
respeito
a: e outros
a) Aspetos
ou
dados que
searevelem
com a realidade;
a)
ou dados
que se revelem
desconformes
com
realidade;
deAspetos
medições…
quando
verificarem
divergências
entre
o mapadesconformes
de
b)restantes
Espécie peças
ou
quantidade
de(art.
prestações
estritamente necessárias à integral
b)
Espécie eouo quantidade
de prestações
estritamente
necessárias
medições
que resulta das
do projeto
13º)à integral
execução do objeto do contrato;
execução do objeto do contrato;
c) Condições
técnicas
de execução
do objecto
c) Condições técnicas de execução
do objeto
do contrato
a celebrar
que o do contrato a celebrar que o
interessado não considere exequíveis
interessado não considere exequíveis

≤≤45%;
5%;

Incluemque
os trabalhos
adicionais
ao contrato
para obras geotécnicas
* excetuam-se os erros e as omissões
os concorrentes,
actuando
com a
25%
diligência objetivamente exigível
em face das
concretas,
apenas
≤ 10%
complexas,
emcircunstâncias
especial a construção
de túneis.
pudessem detetar na fase de execução do contrato (art. 61º).
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LEGISLAÇÃO: evolução T+ & EO

EO
2008
0

EO
2012

T+
2012

25%
50

T+
2008
0%

Limite % preço contratual

EO
2008

Flexibilidade

50%

T+
2008
Imprevisibilidade

100

EO
2012
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JURISPRUDÊNCIA: Tribunal de Contas
•

Controlo financeiro prévio / concomitante / sucessivo das EOP

•

Pressuposto: Trabalhos a mais devem ser excecionais, decorrentes de uma
circunstância imprevista

“… Daí que não se verifique qualquer circunstância imprevisível, o que exclui a
subsunção de tais trabalhos adicionais ao disposto no artigo 370.º, n.º 1, do CCP…”
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JURISPRUDÊNCIA: Tribunal de Contas
Sentença n.º2/2013, da 3ª Secção, Processo n.º 5JRF/2012
•

“Os erros e omissões traduzem-se sempre em omissões, deficiências ou
imperfeições dos elementos de solução da obra por motivos imputáveis às partes do
contrato (a uma ou a ambas as partes); pressupõem, por isso, um nexo de
imputabilidade a uma das partes do contrato ou a ambas…”

•

“O CCP, para afastar os trabalhos a mais dos erros e omissões utiliza, precisamente, a
forma “parte responsável pelos mesmos” (erros e omissões) - vide parte final do n.º 4
do artigo 370.º. Nestes termos, se, em função das circunstâncias concretas, há uma
parte (ou ambas) responsável, nunca há trabalhos a mais, mas sim – e apenas – erros
e omissões…”
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50%

T+
2012

T+
2008

25%
50

0%

Limite % preço contratual

EO
2008
0

Imprevisibilidade

100

EO
2012

Método Observacional,
um Erro?
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QUESTÕES LEVANTADAS COM ESTA MUDANÇA
… Método Observacional, um Erro?
Devemos aceitar passivamente esta mudança “subtil”, mas ao
mesmo tempo radical, na forma como os trabalhos adicionais
em obras geotecnicamente complexas são julgados e
responsabilizados, de uma maneira tão desfasada com a
realidade quando aplicamos, por ex. o “método observacional” ?
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Quando é certa a incerteza, o que é certo fazer?

Page 21

Caracterização do problema: especificidade das obras subterrâneas complexas e falta de flexibilidade legislativa

16

OPORTUNIDADE: NOVO ENQUADRAMENTO LEGAL?
•

Assistência Técnica Especial (art. 132.º da Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho)
“No projecto de túneis… a fase de construção deve implicar uma assistência técnica
especial, a prestar pelo Projectista… para fazer a “apreciação das condições geológicas
do maciço realmente existentes… apreciação dos resultados fornecidos pela
instrumentação da obra…

adaptação do projecto às reais condições do
terreno encontradas.”
•

Art. 72º alinea 1.a) da Nova Diretiva 2014/24/UE

“Se as modificações [ao contrato durante o seu período de vigência] … estiverem

previstas nos documentos iniciais do concurso em cláusulas de revisão
… ou opção claras, precisas e inequívocas…”
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OPORTUNIDADE: NOVO ENQUADRAMENTO LEGAL?
•

Os Trabalhos Adicionais Especiais [TAE], a mais ou a menos, resultantes das
adaptações ao projeto nas situações acima indicadas (por exemplo, quando as
adaptações forem realizadas no âmbito de uma Assistência Técnica Especial (ATE – art.
132.º da Portaria 701-H/2008) deveriam ter um enquadramento excecional no âmbito
dos trabalhos a mais ou a menos
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OPORTUNIDADE: NOVAS EXIGÊNCIAS
•

Maior flexibilidade exige também maior rigor.
Para dar maior coerência a esta nova solução legislativa, deve tornar-se obrigatório que:

i.

Seja realizada uma campanha de prospeção adequada à obra a realizar;

ii.

o projeto contemple diferentes cenários de cálculo alternativos;

iii. as peças processuais (em especial o programa de concurso e o caderno de encargos)
devem refletir essa opção na adoção de técnicas de gestão de risco;

iv. a execução da obra deve ser monitorizada e acompanhada de perto em sede de ATE
(Dono de obra não se pode demitir deste processo);
v. os trabalhos adicionais que daí resultem devem ser enquadrados, na sua globalidade,
como Trabalhos Adicionais Especiais, a mais (TAE+) ou a menos (TAE-),
podendo existir a compensação de trabalhos e quantidades aferidas em obra.
Page 24

Caracterização do problema: especificidade das obras subterrâneas complexas e falta de flexibilidade legislativa

19

OPORTUNIDADE: GESTÃO DO RISCO GEOTÉCNICO?
•

ITA – Contractual Practices 2015  O contrato e as suas cláusulas devem clarificar a
fronteira entre as obrigações de desempenho e as especificações técnicas de
metodologia de trabalho, de modo a potenciar o equilíbrio entre os interesses de cada
um dos intervenientes e o risco assumido pelos mesmos.

•

Fascículo 69 do “Cahier des Clauses Techniques Generales Applicables Aux Marchés
Publics de Travaux”  elaboração de um plano de riscos geológicos que vise:
i. Identificar os riscos não eliminados pelos estudos;
ii. Definir procedimentos técnicos e contratuais a aplicar em caso de ocorrência de
eventos que se considere necessitarem de adaptações técnicas às especificações
construtivas previstas e à estimativa de custos;

•

“Differing Site Conditions”  cláusula de adaptação às condições dos terrenos

Page 25

Caracterização do problema: especificidade das obras subterrâneas complexas e falta de flexibilidade legislativa

20

RESUMO #1
•

A “rigidez contratual” neste tipo de obras geotécnicas complexas e previsivelmente

incertas é desajustada do ponto de vista (geo)técnico e construtivo e está desalinhada
com os últimos considerandos das diretivas europeias em matéria de contratos públicos,
que pretende uma ”utilização mais eficiente dos fundos públicos”
•

Os trabalhos de adaptação às condições reais de construção de obras subterrâneas
complexas (que envolvam ATE) não devem ser enquadrados como Erros ou Omissão

(como atualmente) mas sim como Trabalhos Especiais a
•

Isso exige rigor na
geotécnico

Mais ou a Menos

preparação destas obras complexas do ponto de vista
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RESUMO #2
A existência de contratos colaborativos e equilibrados, rigorosos nos

seus
pressupostos e ao mesmo tempo flexíveis na possibilidade de
adaptação à realidade encontrada em obra, permite uma melhor repartição do
risco geotécnico entre o Dono de Obra e o Construtor, que receberá pelo que realmente
se executou na obra decidido em sede de ATE. Isto contribui decisivamente para a
redução significativa das tensões e de risco assumido por todos os intervenientes na
obra, minimiza as disputas e impasses, com ganhos para todas as partes, conduzindo a
uma obra geotécnica segura, com melhor qualidade final e mais controlada do

ponto de vista de custos finais.
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flexibilidade legislativa
Limitações e implicações que a atual legislação Portuguesa
impõe à construção de obras subterrâneas complexas em
Portugal: o caso dos trabalhos adicionais ao contrato
Gonçalo Diniz Vieira
Eng. Civil, MSc, LisbonMBA
Animador GT2 da CPT
goncalodv@gmail.com
geogdv.wordpress.com
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Tema 2

O Tribunal de Contas e a fiscalização dos trabalhos a
mais, erros e omissões e outras vicissitudes em obra

Drª Helena Santos
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I – A fiscalização do TC sobre trabalhos adicionais
1. A fiscalização prévia
2. A fiscalização concomitante e sucessiva
II – A responsabilidade financeira
III – O CCP e os trabalhos adicionais
IV – A jurisprudência do TC sobre:
1. Trabalhos a mais
2. Erros/Omissões
V – Notas finais
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 Todos

os adicionais a contratos visados pelo Tribunal de
Contas estiveram sujeitos a fiscalização prévia deste
Tribunal, uma vez que consubstanciavam alterações aos
contratos iniciais e se integravam nos mesmos - Acórdão
n.º 156/98, de 7.10.1998, publ. no Diário da República, II
série, n.º 265, de 16.11.98.

 Fiscalização

prévia:
 legalidade e regularidade financeira;
 atos/contratos, regra geral, antes de produzirem
quaisquer efeitos (nunca efeitos financeiros).
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Fiscalização prévia: 1ª Secção do TC que concede:
 Visto
 Recusa de visto
…
A decisão de recusa de visto, bem como a reapreciação de
decisões, revestem a forma de Acórdão.
Estes Acórdãos da 1ª Secção continuam ainda hoje a ser
a referência sobre a interpretação do TC, designadamente
quanto à noção de “circunstância imprevista”.
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Leis nº 48/2006, de 29.08
Lei nº 61/2011, de 7.12
Lei nº 20/2015, de 09.03 (altera e republica a Lei n.º 98/97) - LOPTC

 Art.º

47.º, nº 1, alínea d) e nº 2, da LOPTC – atos e
contratos que titulem a execução de trabalhos a mais e ou
de suprimento de erros e omissões, no âmbito de contratos
de empreitada visadas:
 Estão isentos de fiscalização prévia;
 Estão sujeitos a fisc. concomitante e sucessiva;
 Devem ser remetidos ao TC no prazo de 60 dias a contar
do início da sua execução.
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 Instruções

para a remessa dos contratos adicionais –
Resolução nº 1/2009, publ. no DR, 2ª série, nº 9, de
14.01.2009.

 Auditorias

de conformidade legal que podem incluir
alguns aspetos ligados à eficácia
(as modificações introduzidas eram necessárias e efetivamente
concorreram para a realização do objetivo da obra? Qual a
correspondência do gasto final com o valor inicialmente
orçamentado e o da adjudicação da empreitada?)

Relatórios
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 Análise

casuística

 Importância

da fundamentação para justificar e
compreender a necessidade de executar trabalhos
adicionais

 Análise

por equipa de composição mista: engenheiros e

juristas
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 Auditorias

realizadas no âmbito da fiscalização
sucessiva – 2ª Secção do TC
 Auditorias – financeiras;
– orientadas;
– integradas;
– operacional ou de resultados;
–“(…) de qualquer tipo ou natureza a
determinados atos, procedimentos (…)”.
Relatórios
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Relatórios de auditorias do TC ou relatórios das ações dos
órgãos de controlo interno ou denúncias com evidência
de factos constitutivos de responsabilidade financeira.
Processos + relatórios são enviados ao Ministério Público
– art.º 57.º da LOPTC.
Processo jurisdicional para efetivação de
responsabilidades financeiras, na 3ª Secção do TC.
 Sentenças
 Acórdãos da 3ª Secção
Helena Santos - Ordem dos Engenheiros, 2015

Page 38
9

Alguns aspetos do regime jurídico aplicável – art.ºs 61.º
e 370.º a 381.º do Código dos Contratos Públicos (CCP)



Trabalhos a mais
 requisitos cumulativos;

 circunstância imprevista;
 limite de 40% do preço contratual;
 não compensação com trabalhos a
menos.





Erros e Omissões
obras de conceção/construção;
apreciação pela entidade contratante
e relatório;
limite de 5% do preço contratual;
limite de 10% para obras complexas;
não compensação com trabalhos a
menos.

Trabalhos novos
 Novo procedimento pré-contratual
Page 39
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Disponível no endereço www.tcontas.pt


Síntese de jurisprudência e recomendações da 1ª
Secção



Atos do Tribunal – relatórios de auditoria,
sentenças, acórdãos
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IV-1.Trabalhos a mais

Page 41
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Publicado no DR, II série, nº 29, de 9.02.2006
 Enquadramento histórico dos trabalhos a mais
 Limite: “preservação da unidade e da identidade da obra” –
a obra executada deve ser a obra contratualizada


Acórdão nº 49/2006 – Fev.14 – 1ª S/SS
(recusa de visto)
“Podemos definir trabalhos a mais como aqueles que, não fazendo parte
integrante dos trabalhos inicialmente projetados ou contratados, se tornaram
necessários à execução do contrato. Ponto é que essa necessidade
tenha ocorrido na sequência de uma circunstância imprevista e
que se verifique qualquer das condições previstas nas alíneas a) ou b) do art.º
26.º do DL n.º 59/99, de 2 de março” – (hoje, artigo 370.º CCP)
Page 42
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“O regime dos trabalhos a mais implica é que as entidades públicas
ponham a concurso obras com projetos rigorosos adequados às
necessidades a que visam acorrer, e com um ajustado cálculo do
montante que irá ser gasto.
Não pode fazer-se dos “trabalhos a mais” um instrumento de utilização
sistemática e sem outro condicionamento que não o simples limite
quantitativo – limite que, de resto, em muitos casos, se considera já como
assumido e de utilização obrigatória…
E, muito menos, como por vezes ocorre, um método errático de execução
das obras, ao sabor de improvisos ou de um caudal ininterrupto de
sugestões de última hora.”
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“São trabalhos a mais os:
 Qualitativa ou quantitativamente não previstos no contrato (art.º
370.º, n.º 1);
 Essenciais (“necessários”) à execução da mesma obra [art.º 370.º, n.º
1, al. a)];
 Que se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância
imprevista [art.º 370.º, n.º 1, al. a)]; e,
 Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora
separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra” [art.º
370.º, n.º 1, al. b)].”
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Limites:
 A soma do preço contratual inicial da empreitada com
o preço contratual TM a executar for inferior ao valor
referenciado no art.º 19.º, al.s a) ou b), do CCP [art.º
370.º, n.º 2, al. a) e b)];


O preço atribuído aos trabalhos a mais, incluindo o
preço de anteriores trabalhos a mais não exceder 40%
do preço contratual [art.º 370.º, n.º 2, al. c)].
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Circunstância imprevista é “toda a circunstância que um

decisor público normal, colocado na posição do real
decisor não podia nem devia ter previsto. Equivale isto a
dizer que se a circunstância podia e devia ter sido
prevista, o que se verifica é erro do decisor público.”

Acórdão nº 34/2005 – Dez.21 – 1ª S/PL
(recusa de visto)

“Circunstância imprevista (…) é aquela que ocorre de forma
inesperada ou inopinada – cfr. também art. 7.º, nº 3, alínea d),
da Diretiva nº 93/37/CEE, de 14/6/93; (…) art.º 31.º, nº 4,
alínea a), da Diretiva 2004/18/CE.”
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“Se a “circunstância imprevista” exigida pela parte final da norma
fosse a não previsão dos trabalhos no projeto inicial (…) haveria de se concluir
que tal segmento da norma era inútil e redundante uma vez que essa não
previsão já se afirma na parte inicial do preceito quando este se refere a
trabalhos não incluídos no contrato, “nomeadamente no respetivo
projeto”. Como as normas não contêm expressões inúteis, consoante ensinam
as mais elementares regras de interpretação, a circunstância imprevista terá de
ser algo mais”.
“(…) a circunstância imprevista, além de surgir durante a execução

da empreitada, não poderia, em condições normais, ter sido
tida em conta na elaboração do projeto. Ou dito de outra forma, a

elaboração do projeto deve contemplar e prever todas as soluções tidas por mais
adequadas, quer do ponto de vista técnico quer do ponto de vista funcional e
não deixar para a execução da obra a procura das soluções.”
Page 47
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“(…) o legislador foi muito exigente e rigoroso nos pressupostos que permitem
ao dono da obra fazer um ajuste direto em empreitada invocando a figura
jurídica de “trabalhos a mais”. Desde logo, pela particular exigência da
“imprevisibilidade” dos trabalhos em causa: é necessário que o dono

da obra se tenha deparado com factos, circunstâncias novas,
que o tenham impelido à realização de outros trabalhos não
incluídos no contrato inicial, para assim completar a obra
projetada.

Relembra-se, assim, que é erróneo o entendimento de que sejam trabalhos
imprevistos todos aqueles que não foram inicialmente previstos. Só perante
circunstâncias inesperadas, inopinadas que um decisor público não
pudesse nem devesse ter previsto, os trabalhos daí resultantes são suscetíveis de
integrarem o conceito legal de “trabalhos a mais” em sede de empreitada de
obra pública.
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“É este o estreito condicionalismo que se tem de evidenciar para que a
estatuição legal se cumpra, sendo certo que a imprevisibilidade é o

núcleo decisivo da previsão normativa: os trabalhos
podem ser integráveis na empreitada, podem ser
necessários ao seu acabamento, a sua autonomização
em novo contrato pode ser técnica ou economicamente
desaconselhável, mas se não resultaram de
circunstâncias imprevistas na execução da obra não são
suscetíveis de ajuste direto.

Este tem sido o entendimento e a jurisprudência constante e pacífica neste
Tribunal e que o legislador, no Código dos Contratos Públicos, veio
reafirmar, quando, no art. 370.º, nº 1, alínea a) define o conceito de
trabalhos a mais (…).”
Page 49
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“O adjetivo “imprevista” utilizado na locução “circunstância imprevista
constante do nº 1 do artigo 26.º do RJEOP não pode significar
apenas “não previsto”, caso em que resultaria inócuo o requisito
exigido em tal alínea, pois todos os trabalhos não incluídos no contrato
de empreitada inicial se devem considerar não previstos. A “ratio legis”
vai no sentido de restringir a admissibilidade de trabalhos

a mais, pelo que, para que a alínea tenha algum sentido
este só pode decorrer de o adjetivo “imprevisto” ser o
atributo de um evento que acontece de forma súbita,
extraordinária, inesperada ou inopinada. Seria ilógico
especificar numa alínea um requisito cuja dimensão já estaria incluída
no próprio conceito de “trabalhos a mais” que obviamente são todos os
que não estão previstos no contrato inicial.”
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“Os trabalhos a menos só são dedutíveis ao preço contratual
(…) artigo 379.º, nº 2, do CCP (…).
(…) Podemos afirmar que “circunstância imprevista” é toda a

circunstância que um decisor público normal colocado na
posição do real decisor não podia ter previsto, aquando do
lançamento do procedimento pré-contratual, ou só muito
dificilmente a pudesse ter previsto e com enormes custos
antes do lançamento do procedimento pré-contratual;
(…) Os trabalhos adicionais decorrentes do facto do dono de obra não ter na
sua posse os terrenos necessários à execução da empreitada, quando estes eram
um pressuposto da sua execução e estavam previstos no projeto, não configura
uma circunstância imprevista (…).”
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“(…) só pode considerar-se circunstância imprevista factos ou ocorrências
relacionadas com a execução da obra e que um agente normalmente
diligente não estava em condições de prever antes do lançamento do
concurso.”
“Devem considerar-se circunstâncias imprevistas factos

ou ocorrências desconhecidas do dono da obra que não
constem do projeto posto a concurso, devendo-se tal
deficiência ao facto de ser muito difícil a sua previsão
ou, sendo a mesma possível, daí resultarem custos
elevadíssimos para o erário público”.
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Perante o alegado “em sede de recurso e da descrição dos
trabalhos constante dos autos, bem como do relatório do perito (…)
pode concluir-se que, em termos técnicos, é de considerar ter havido
circunstância imprevista.”
Em causa estavam trabalhos a mais ocasionados pela
natureza dos terrenos que em determinadas zonas da
empreitada obrigou a uma escavação superior à prevista,
por forma a encontrar maior resistência dos solos.
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São requisitos legais para a qualificação como trabalhos a
mais, para além de outros, que “sem os trabalhos a mais não

seria possível concluir aquela precisa obra e não
outra, por outro lado, a circunstância deles determinante não
poderia ser verificável nem possível de prever antes
do início dos trabalhos (…).”
“(…) com efeito, não se trata já da empreitada inicial, mas sim de
obra nova cujo interesse foi reconhecido (…).”
Execução de uma ciclovia não prevista no projeto da
empreitada.
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“(…) se a estimativa de custos finais dos trabalhos a mais, no seu
conjunto, apontar para um valor superior àquele limite, o que a lei
impõe é que todos os trabalhos a mais (e não apenas os que
excedam [o limite legal] sejam submetidos à concorrência.
(…) a repartição do valor de trabalhos a mais na empreitada em
apreço (…) consubstancia violação direta de norma financeira –
artigo 16.º, n.º 2, do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho (…).”
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Numa empreitada de conceção/construção “(…) a
solução alternativa agora apresentada pelo consórcio adjudicatário e
designada de “solução sem comportas metálicas” é absolutamente
diferente da que era solicitada pelo projeto base posto a concurso e,
consequentemente, da que foi adjudicada. (…) Estamos,
efetivamente, perante uma nova empreitada de “conceçãoconstrução” pois que é elaborado um outro projeto de execução e
que concebe a construção de um outro açude significativamente
diferente daquele que fora adjudicado (…) o que este “adicional”
contratualiza é, efetivamente, esta nova empreitada de conceçãoconstrução (…).”
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 Relatório

nº 12/2008 – Audit. 1ª Secção
“Túnel do Rego e rede rodoviária de acesso”
(ilegalidades e responsabilidade financeira)

 Relatório

nº 43/2008 – Audit. 1ª Secção
“Conceção/projeto e construção das obras necessárias à
melhoria das acessibilidades e das condições de segurança
da Barra do Douro”

(trabalhos a mais considerados legais, sendo que os fundamentos
permitiram concluir pela existência de “circunstâncias
imprevistas”)
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 Relatório

nº 8/2010 – Audit. 1ª Secção
“Análise de adicionais a contratos de empreitada visados”
(págs. 51 a 76)
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Relatório nº 5/2008 – Audit. 2ª Secção
“Túnel do Rossio”
 Relatório nº 22/2008 – Audit. 2ª Secção
“Túnel do Terreiro do Paço – Linha Azul”
 Relatório nº 37/2008 – Audit. 2ª Secção
“Casa da Música”
 Relatório nº 6/2009 – Audit. 2ª Secção
Aeroporto Sá Carneiro
 Relatório nº 9/2009 – Audit. 2ª Secção
Ponte Europa
 Relatório nº 1/2015 – Audit. 2ª Secção
Follow up das recomendações formuladas nos relatórios anteriores
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São trabalhos a mais os
derivados de:
Não são trabalhos a
mais os justificados
com:
 Melhorias;
 Opções estéticas;
 Alterações de
finalidade para os
equipamentos;
 Utilização de projetos
antigos e não revistos;
 Razões oportunidade;
 Razões financeiras.

 Deterioração das condições dos
terrenos ou do construído em
virtude de excecionais
vicissitudes climatéricas ou
outras;
 Surpresas de natureza
geológica;
 Aparecimento de estruturas
enterradas e não cadastradas;
 Imposições legais supervenientes
e imposições inesperadas de
autoridades externas;
 Achados arqueológicos;
 Necessidade de substituir
materiais descontinuados.
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IV-2. Trabalhos de suprimento de erros e
omissões
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“(…) os erros e omissões traduzem, respetivamente, uma

incorreta (erro) ou falta (omissão) de representação da
realidade existente, do volume ou espécie de trabalhos
essenciais à obra ou das condições técnicas relevantes para a
sua execução.”
“Sendo verdade que só os erros e omissões cuja responsabilidade corre por conta
(total ou parcialmente) do dono da obra tem por efeito uma modificação do
preço contratual fixado ab initio no contrato (cf. art.º 376.º, n.º 7, do CCP, ao
remeter para o disposto no seu art.º 378.º), a verdade é que a letra do art.º
370.º, n.º 2, al. d), do CCP (com as alterações inseridas até ao DL n.º
131/2010, de 14.12), assim como a do seu art.º 376.º, n.º 3, não limita

os trabalhos de suprimento de erros e omissões a considerar
no “somatório” aos que se inscrevem na esfera de
responsabilidade do dono da obra.”
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“1. Os erros e omissões traduzem-se sempre em omissões,

deficiências ou imperfeições dos elementos de solução da
obra por motivos imputáveis às partes do contrato (a uma ou
a ambas as partes); pressupõem, por isso, um nexo de
imputabilidade a uma das partes do contrato ou a ambas.
2. O CCP, para afastar os trabalhos a mais dos erros e omissões utiliza,
precisamente, a forma “parte responsável pelos mesmos” (erros e omissões) –
vide parte final do nº 4 do artigo 370.º.
3. Nestes termos, se, em função das circunstâncias concretas, há uma parte
responsável, nunca há trabalhos a mais, mas sim – e apenas – erros e
omissões.
4. No caso, estamos perante trabalhos adicionais decorrentes de um erro do
projeto que, podendo e devendo ter sido previsto, é imputável, ao menos, à
entidade adjudicante.”

Page 63
Helena Santos - Ordem dos Engenheiros, 2015

34

“(…) não é menos verdade que, por força do art.º 61.º, n.º 5, do CCP,
a entidade adjudicante encontra-se vinculada, em relação a esses
erros e omissões, a pronunciar-se sobre a sua pertinência, não
podendo furtar-se a essa pronúncia amparando-se no facto de a lei
equiparar o seu silêncio a uma decisão de rejeição. O recurso a esta
equiparação nos moldes referidos, além de contrariar o fim (controlo de
custos nas empreitadas de obras públicas) subjacente ao poder de
pronúncia conferido ao órgão competente para a decisão de contratar
naquele inciso legal e de colidir com relevantes princípios da contratação
pública — como os da concorrência e igualdade (…) —, é inconciliável
com uma conduta da entidade adjudicante conforme com as regras da
boa fé, exigida pelos art.ºs 266.º, n.º 2, da CRP e 6.º-A, n.º 1, do
CPA (…)”
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1. Importância da fundamentação;
2. Análise casuística e multidisciplinar;
3. Legislação aplicável ao contrato de empreitada e à sua
execução;
4. No CCP, com exceção do limite admissível para erros
e omissões, não se prevê outra especificidade para a
execução de obras complexas;
5. Jurisprudência do TC, designadamente quanto ao que
pode constituir “circunstância imprevista” e à
aplicação de outros requisitos legais.
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Tema 3

Incerteza geotécnica e risco contratual

Profª. Laura Caldeira

Page 66

As incertezas geotécnicas e o risco
contratual

Laura Caldeira
(laurac@lnec.pt)
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Sumário
•
•
•
•
•

Introdução
O risco geotécnico
Componentes do risco geotécnico
Gestão do risco
Conclusões

Page 68

Introdução
Os riscos potencialmente devastadores constituem
o maior problema: baseiam-se na incerteza
Como fundamentar uma decisão na ausência de um

conhecimento preciso

Page 69

Risco

Vulnerabilidade, V
Exposição, E
Perigo, H

R = f( H , E , V )
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Abordagem

Avaliação do risco
Identificação do risco

Análise do risco

NÃO
SIM
Apreciação do risco

NÃO

Monitorização e revisão

Comunicação e consulta

> ISO 31000

Estabelecimento
do contexto

SIM

Controlo do risco

06-12-2015
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Risco Geotécnico
• Condições do terreno
• Materiais naturais de construção
• Obras geotécnicas

• Abordagem sistemática e explícita das incertezas
• Consideração integrada das consequências potenciais
– Custos, prazos, imagem e reputação, saúde e segurança e
ambientais

• Contribuição para minimizar situações não previstas
• Integração de todas as atividades inerentes à segurança
das obras
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Risco associado às condições do terreno
Terreno
(solo, rocha , geomateriais)

Risco geotécnico
Deformação - assentamentos diferenciais
Resistência - instabilidade, colapso

Água no terreno

Risco hidrológico
Níveis freáticos inesperados
Sobrepressões, artesianismo
Rápida variação das condições hidrogeológicas
devido a influências climáticas

Poluição
(água ou solo)

Risco ambiental
Água no terreno poluída
Solo poluído

Estruturas executadas pelo
homem
(redes, achados
arqueológicos e estacas
antigas)

Risco de obstrução
Restos arqueológicos
Estacas antigas
Cabos eléctricos, redes de água e de gás em
operação

Page 74

Nature did not follow standards in creating the mass of soil or
rock in question.
A defect or a field condition potentially fatal to the performance
of the project may exist that escapes the standard investigation.
Experience leading to judgment is the best defence against the
consequences of such a possibility, and the course of action
leading to an appropriate solution will differ amongst individuals
of different experience.
That is, the judgement is an essential ingredient in geoengineering, and it cannot be standardised.
(Ralph Peck, 1997)
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Resultados esperados
•
•
•
•

Aumento da margem de segurança global
Aumento da fiabilidade das componentes críticas do sistema
Redução das consequências
Partilha ou transferência de riscos
– BOT (Build Operate Transfer), PPP (Private Public Partnership) e PFI
(Private Finance Initiative)
– Inter-relações entre os riscos gerados no projeto, na construção e na
exploração

• Minimização dos riscos e maximização de oportunidades
associadas às decisões
– Decisões informadas pelo risco
– Objetivos alcançados e ultrapassados

Page 77

Componentes técnicas
do risco geotécnico
• Problemas particulares do local
• Falta de conhecimento da natureza, tipo e diversidade
das condições do terreno
– Diferentes condições do terreno das indicadas nos estudos

• Modelos de cálculo não muito precisos
– Projetos flexíveis para acomodar imprecisões dos modelos de cálculo, variações do
tipo e do comportamento do terreno e do nível de água no solo

• Áreas problemáticas
– A evitar
– Identificação de formas e métodos de construção seguros, económicos e
ambientalmente corretos

• Comportamento do terreno dependente de meios e
métodos de construção
Page 78

Aumento de custos e de prazos
devido a condições do terreno

Page 79

Aumento de custos em função dos
custos de prospeção geotécnica

Page 80

Precisão dos
modelos de
cálculo
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Componentes do risco geotécnico
contratual
• Tipo de contrato adotado
• Riscos atribuídos e assumidos pelo Dono da
Obra
• Riscos atribuídos e assumidos pelo Empreiteiro
• Risco não atribuído nem assumido por
inadvertência, desatenção ou ignorância
• Riscos muito elevados ou intoleráveis por qualquer das partes
–
–
–
–

Aumento da probabilidade de patologias
Excesso de custos
Aumento de prazos de execução
Aumento de disputas, reclamações e eventual litigância
Page 82

Componentes do risco geotécnico
contratual
• Menor risco assumido pelo Dono da Obra
maior custo inicial de construção (projetos
defensivos, custo de contingência associados)
• Formas de contrato que colocam o risco
geotécnico nas companhias de seguro e nas
empresas de construção
• Melhor forma contratual – combinação dos
recursos técnicos do dono da obra, do
projetista e do empreiteiro para ultrapassar as
dificuldades logo que se tornam aparentes
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Descrição do risco
Maciço ao longo da via

Partilha do risco
Os desvios da distribuição considerada no projeto são
incluídos no risco do Empreiteiro.

Presença de água no terreno

As entradas de água para o túnel são riscos do Empreiteiro
quando dentro dos seguintes limites:
a) 20 l/s na frente de escavação;
b) 50 l/s no desenvolvimento do túnel;
c) Altura de água ≤ 50 m.

Cavidades cársicas

Limites para o risco do Empreiteiro:
a) Cavidades que não excedem o vão do túnel (4 m);
b) Fluxos de água ≤ 20 l/s, diminuindo para ≤ 20 l/min em
3 dias;
c) Cavidades preenchidas por solos moles suscetíveis de
fluírem em estado não confinado;
d) Atrasos devidos à presença de cavidades ≤ 30 dias

Presença de gases

A possibilidade de ocorrência de gases inflamáveis ou
tóxicos é desprezável, pelo que o Empregador assumirá os
riscos correspondentes.
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Fases de dimensionamento de
estruturas geotécnicas
• Estabelecimento de um modelo geomecânico global
• Avaliação do comportamento dos vários materiais atuados por um
conjunto de equipamentos e métodos de construção antecipados
• Dimensionamento da estrutura para acomodar
– Ações finais e da construção compatíveis com as condições do terreno
– Variações nas condições do terreno e nos trabalhos de construção (análises de
sensibilidade ou cálculos probabilísticos)

• Formalização da observação das componentes críticas da obra (aplicação
do método observacional)
– Comparação das condições do terreno com as esperadas – aviso de problemas
iminentes

• Assistência técnica adequada durante a construção
– Alterações de projeto

• O projeto só estará completo quando a construção tiver sido concluída
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Componentes do risco geotécnico
Projeto
• Incertezas sempre presentes
• Procedimentos para assegurar que os riscos de execução
são sistematicamente reduzidos a níveis aceitáveis
• Identificação atempada e adequada e justa atribuição do
risco das condições geotécnicas
• Preparação de relatórios, de dados e de documentos de
contrato adequados para a execução do obra
• Inclusão, nos documentos contratuais, de procedimentos
justos e imparciais para a resolução de disputas e de
reclamações
• Observação durante a construção
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Gestão do risco geotécnico
•

Identificação dos perigos presentes no local de construção
– Pesquisa exaustiva da informação existente sobre o local
– Identificação dos perigos para as diferentes formas de construção e para as diferentes
fases da obra

•
•

Avaliação da vulnerabilidade dos possíveis tipos de construção aos riscos
geotécnicos resultantes dos perigos
Estimativa de eventuais custos e do aumento do prazo de execução se os riscos se
materializarem
– Identificação de medidas para evitar, gerir, minimizar, partilhar ou transferir o risco
– Verificação da aceitabilidade do risco residual
– Atribuição de responsabilidades pelo controlo de cada risco identificado e
correspondente encargo económico

•
•

Proposta de trabalhos geotécnicos adicionais para redução dos riscos
Estabelecimento de critérios mínimos para a prospeção do terreno no local
proposto
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Conclusões
• A gestão de riscos geotécnicos é uma ferramenta indispensável
para o aumento da produtividade na construção
• Uma gestão do risco geotécnico não introduz nada de
radicalmente novo
• Trata-se de combinar competência geotécnica e de organização e
de ter a capacidade de realizar, manter e aplicar uma adequada
gestão de riscos
O risco geotécnico poder ser gerido, minimizado, partilhado,
transferido ou aceite. Contudo, não pode ser ignorado.
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Tema 4

Novas Diretivas Europeias: apontamentos para o
futuro da contratação pública em Portugal

Dr. Fernando Silva
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SEMINÁRIO
"Obras Subterrâneas Complexas, Riscos Contratuais e CCP: como
conviver?"

AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS
Apontamentos para o Futuro da Contratação Pública em Portugal

Fernando Silva
Lisboa
02 de dezembro de 2015
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AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

∗ ENQUADRAMENTO
10 anos depois, novo quadro legal europeu de contratação pública:
∗ Diretiva 2014/23/UE (Diretiva “Concessões”) - relativa à adjudicação de contratos de
concessão - novidade
∗ Diretiva 2014/24/UE (Diretiva “Clássica”) - relativa aos contratos públicos em geral
(revoga a Diretiva 2004/18/CE)
∗ Diretiva 2014/25/UE (Diretiva “Sectores”) - relativa aos contratos públicos celebrados
pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos
serviços postais (revoga a Diretiva 2004/17/CE)
Todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro, publicadas no JOUE, de 28 de março de 2014
2
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AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

∗ Processo de transposição:
Prazo de transposição: 24 meses
A decorrer desde Abril de 2014
Termina em 18 de Abril de 2016

Faltam

3

4 meses!
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AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

∗ Processo de transposição:
O que foi feito?
Através do Despacho nº 2969/2015 (publicado no DR, 2ª série, nº 58, de 24 de março de
2015), o XIX Governo constituiu um Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar o
projeto de diploma de transposição das diretivas europeias de contratação pública.
Prazo previsto: até 31 de maio de 2015
Entrega de projeto ao Governo: 25 de junho de 2015
Próximos passos: consulta pública (dez_2015/jan_2016?)
aprovação em CM (mar/abr_2016?)
4
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AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Entender as Novas Diretivas

Em julho de 2014 o InCI (atual IMPIC)
divulgou no portal BASE um Guia sobre as
Novas diretivas (tradução e compilação das fichas técnicas
Elaboradas pela Comissão Europeia)

5
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AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

∗ Diretivas 2014 vs Diretivas 2004: O que muda?
Grandes Objetivos das Diretivas de 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Simplificar e flexibilizar os procedimentos de contratação;
Uso obrigatório da contratação eletrónica;
Facilitar a participação das PME em contratos públicos;
Utilizar estrategicamente a contratação pública para atingir objetivos sociais e
ambientais;
Incentivar a inovação associada aos contratos públicos;
Aumentar a transparência e combater a corrupção e os conflitos de interesses;
Melhorar a governação dos contratos públicos.
6
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AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

1. Simplificar e flexibilizar os procedimentos de contratação
(exemplos)
∗

Prazos de apresentação de propostas e candidaturas mais curtos (artigos 27.º e 28.º)

∗

Estímulo à utilização do procedimento de negociação e do diálogo concorrencial (considerandos 42 a 45)

∗

Diálogo concorrencial (artigo 30.º) e sistemas de aquisição dinâmicos (artigo 34.º) mais simplificados

∗

Possibilidade de exclusão de concorrentes que tenham apresentado deficiências significativas e persistentes
durante a execução de anteriores contratos públicos (artigo 57.º, nº 4. al. g)

∗

Criação do Documento Europeu Único de Contratação Pública, que substitui a apresentação de documentos
probatórios (artigo 59.º)

7
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2. Utilizar meios eletrónicos
∗ Contratação eletrónica obrigatória para a publicação de anúncios (e-notice), a disponibilização
dos documentos do procedimento (e-access) e a submissão de propostas (e-submission) (artigo
22.º) – a partir de 18 de outubro de 2018
Portugal tem contratação eletrónica obrigatória desde 1 de novembro de 2009!
Nova lei de regulação das plataformas eletrónicas da contratação pública (Lei nº 96/2015, de 17 de
agosto)
Generalização do uso das TIC na construção (PRONIC e BIM)
8
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AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

3. Facilitar a participação das PME em contratos públicos
Considerando 2: …as regras da contratação pública devem ser revistas …para facilitar a
participação das PME…
Considerando 78: …os contratos públicos devem ser adaptados às necessidades das PME…
∗ Regra nos concursos: divisão em lotes para facilitar a participação das PME (artigo 46.º)
∗ O volume de negócios exigido para a participação em procedimentos de contratação pública
será limitado, no máximo, ao dobro do valor estimado do contrato (artigo 58.º, nº 3)
∗ Pagamento direto ao subcontratante (artigo 71.º, nº 3)
9
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4. Utilizar estrategicamente a contratação pública para atingir outros
objetivos …v.g., sociais e ambientais
(exemplos)
∗ Critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, considerando o ciclo de
vida do produto, bem ou serviço (artigo 67.º, nº 2 e 68.º)
∗ Incentivada a integração social: os EM podem reservar contratos, a empresas cujo objetivo
principal seja a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidos,
desde que estas representem pelo menos 30% da força de trabalho da organização (em
comparação com os atuais 50%) – artigo 20.º

10
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5. Incentivar a inovação associada aos contratos públicos
∗ Novo procedimento para a aquisição de produtos ou serviços inovadores irá estimular a
inovação – Parceria para a Inovação (artigo 31.º)

∗ As autoridades adjudicantes são estimuladas a aceitar propostas variantes (considerando 48);
as autoridade adjudicantes podem autorizar ou exigir aos proponentes a apresentação de
variantes (artigo 45.º)

∗ No critério de adjudicação pode utilizar-se com factor, por exemplo, as caraterísticas
inovadoras do produto, serviço ou obra (artigo 67.º, nº 2, al. a)
11
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6. Aumentar a transparência e combater a corrupção e os
conflitos de interesses
∗ Os EM são convidados a adotar medidas para, de forma eficaz, prevenirem, identificarem e
corrigirem “conflitos de interesses” (artigo 24.º)
∗ Obrigatoriedade de contratação por meios eletrónicos (artigo 22.º)
∗ Será mais fácil identificar as situações em que um contrato público poderá ser modificado após
a adjudicação, sem necessidade de abertura de novo procedimento de contratação (artigo 72.º)

12
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7. Melhorar a governação dos contratos públicos
∗ Melhor acompanhamento e monitorização:
∗ Os EM asseguram o acompanhamento da aplicação das regras de contratação pública comunicando
às autoridades competentes as violações ou problemas detetados (artigo 83.º, nº 2)
∗ Os resultados das atividades de acompanhamento devem ser postos à disposição do público através
de canais de informação adequados (artigo 83.º, nº 3)

∗ Melhor apoio técnico:
∗ Os EM devem assegurar o acesso gratuito a informações e orientações sobre a interpretação e
aplicação do direito de contratos públicos (artigo 83.º, nº 4)

13
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7. Melhorar a governação dos contratos públicos (cont.)
Clarificação do Modelo de governação em Portugal
Lei orgânica do IMPIC: Decreto-Lei nº 232/2015, de 13 de outubro

Novas Atribuições do IMPIC em matéria de regulação dos contratos públicos:
a) Assegurar o licenciamento, a monitorização e a fiscalização das plataformas eletrónicas de contratação
pública;
b) Produzir manuais de boas práticas sobre contratos públicos ;
h) Analisar queixas e denúncias de cidadãos e empresas, assim como participações de entidades públicas
sobre a aplicação das regras de adjudicação de contratos públicos.

14

Page 103

Direitos Reservados
Fernando Oliveira Silva - IMPIC - 2015

AS NOVAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Medidas do Programa do XXI Governo relacionadas com
contratos públicos
∗

Constituição de Centros de Competências no Estado nas áreas técnicas de planeamento, apreciação de projetos e
fiscalização da execução de infraestruturas;

∗

Constituição de um Centro de Competências no Estado, na área jurídico-financeira (análise custo-benefício , de
modelos financeiros e de contratação jurídica)

∗

Submissão obrigatória a audição e discussão pública dos programas de investimento plurianuais e projetos de grande
relevância

∗

Constituição de um Conselho Superior de Obras Públicas (CES, Ordens, Universidades, regiões, Áreas Metropolitanas
e Associações Ambientais), que emitirá parecer obrigatório sobre os programas e projetos supra referidos

∗

Reintrodução da figura do Auditor Jurídico nos Ministérios (responsável pelo acompanhamento das negociações dos
processos mais relevantes da contratação pública)

∗

Adesão do Estado aos Centros de Arbitragem para resolução de conflitos em matéria de contratação pública

∗

Generalização da contratação eletrónica (ajustes diretos?)

∗

Obrigatoriedade de divulgação do plano anual indicativo das compras e investimentos a realizar
15
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Normas do CCP a alterar com impacto direto nas Obras Subterrâneas
∗
∗

Artigo 43.º (Caderno de encargos) – aprovar portaria que estabelece o regime jurídico da revisão dos projetos (que
torne obrigatória a revisão de projetos de obras mais complexas)
Minutas de cadernos de encargos – modelos flexíveis em função do tipo de obra (manuais de boas práticas em vez de
portarias?)

∗

Artigo 61.º (Identificação de erros e omissões por parte dos interessados) – dever ou faculdade?

∗

Artigo 71.º (Preço anormalmente baixo) – eliminar percentagens de 40% e 50% em referência ao preço base?

∗

Artigos 74.º e 75.º - (Critério de adjudicação) – proposta economicamente mais vantajosa, com base no custo do ciclo
de vida (factor preço é apenas elemento desta?)

∗

Artigo 370.º e seguintes (Modificações contratuais) – Trabalhos Complementares (Obras complementares) em vez de
“trabalhos a mais” e “trabalhos de suprimento de erros e omissões”? (em linha com o artigo 72.º da Diretiva
2014/24/EU): trabalhos complementares = trabalhos não previstos
Inclui trabalhos resultantes de:

∗

∗

∗

Circunstâncias imprevistas ou não previstas (limite de 15% do preço contratual) ex: alterações voluntárias ao projeto inicial; erros e
omissões
Circunstâncias imprevisíveis (limite de 50% do preço contratual) ex: trabalhos resultantes da incerteza geotécnica
16
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Obrigado!

www.impic.pt
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Tema 5

Novas Diretivas e as modificações aos contratos
Direito Comparado

Prof. Miguel Assis Raimundo
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Obras complexas e gestão do risco na
empreitada: notas de direito comparado e
perspectivas perante as novas directivas

Miguel Assis Raimundo
Professor Auxiliar da FDUL; Advogado
Grupo de Trabalho GT2 CPT
miguelraimundo@fd.ulisboa.pt
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• Valores e interesses a proteger em tema de
variações da obra pública:
– Boa gestão dos recursos públicos (incluindo
controlo de custos)
– Protecção da concorrência verificada no
procedimento pré-contractual
– Uma relação contratual funcional, escorreita,
equilibrada, adaptativa, que adira à realidade
Page 109

2

• Desadequação geral do regime das variações
da obra no CCP (cf. R. Medeiros, 2010, J. Pujol, 2012):
– construído sobre uma dicotomia (sistema
dualista) pouco funcional e clara entre duas
figuras já de si limitadas;
– ainda mais limitadas pela respectiva
interpretação jurisprudencial e pelo efeito
interpretativo perverso, após 2012, de presumir
que as variações em obras geológicas e
geotécnicas são erros e omissões;
Page 110
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• Um panorama de direito comparado bastante
mais adequado, mesmo em países europeus
– Art. 132 do Codice dei Contratti Pubblici permite
variações, entre outros:
– por causas imprevistas e imprevisíveis determinadas pelo modo préestabelecido no regulamento, ou por possibilidade superveniente de
utilizar componentes e tecnologias não existentes no momento do
projecto que possam determinar, sem aumento de custo,
significativas melhorias na qualidade da obra ou das suas partes e
sempre que não alterem os pressupostos de projecto;
– pela presença de eventos inerentes à natureza e especificidades dos
bens sobre os quais se intervém, verificadas em curso de obra, ou
de achados imprevistos ou não previsíveis na fase de projecto;
Page 111

4

• Art. 132 do Codice dei Contratti Pubblici
permite variações, entre outros (cont.):
– por dificuldades de execução resultantes de causas
geológicas, hídricas ou similares, não previstas pelas partes,
que tornem significativamente mais onerosa a prestação do
empreiteiro;
– e depois de tudo isto, então sim, com autonomia, “pela
manifestação de erros ou omissões do projecto de execução
que prejudicam, no todo ou em parte, a realização da obra ou a
sua utilização”.
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• Outros ordenamentos oferecem soluções adaptadas
para obras complexas (França, EUA), regulando os
contratos de forma que reconhece claramente a
especificidade e necessidade de adaptação;

• As normas, formulários e guidelines internacionais
apresentam figuras que bem revelam o anquilosamento
das figuras do direito nacional: v.g., “Value Engineering”
no formulário FIDIC 2005, Chartered Institute of Building
Complex Projects Contract 2013
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• A saudável abertura proporcionada pelas
novas Directivas; art. 72º da Directiva
2014/24 permite:
– As tradicionais obras complementares em
circunstâncias em que a mudança de cocontratante fosse desadequada, com o limite dos
50% do valor: 72º/1/b);
– O tradicional conjunto de situações que um
contraente público diligente não poderia prever,
com as limitações da não alteração da natureza
global do contrato e dos 50% do valor: 72º/1/c);
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• A saudável abertura proporcionada pelas
novas Directivas; art. 72º da Directiva
2014/24 permite (cont.):
• “Se as modificações, independentemente do seu valor
monetário, estiverem previstas nos documentos iniciais do
concurso em cláusulas de revisão (podendo incluir cláusulas
de revisão dos preços) ou opção claras, precisas e
inequívocas. Essas cláusulas devem indicar o âmbito e a
natureza das eventuais modificações ou opções, bem como
as condições em que podem ser aplicadas. Não podem
prever modificações ou opções que alterem a natureza global
do contrato ou do acordo-quadro;” – previsão de cenários
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• A saudável abertura proporcionada pelas
novas Directivas; art. 72º da Directiva
2014/24 permite (cont.):
• “sem que seja necessário verificar se se encontram
preenchidas as condições previstas no n.º 4, alíneas a) a d),
os contratos podem igualmente ser modificados sem
necessidade de novo procedimento de contratação (…) caso
o valor da modificação seja inferior a ambos os seguintes
valores: i) os limiares estabelecidos no artigo 4.º, e ii) 10 %
do valor do contrato inicial, no caso dos contratos de serviços
e fornecimentos, e 15 % do valor do contrato inicial, no caso
dos contratos de empreitada de obras”, também com a
ressalva da não alteração da natureza global do contrato.
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• O que se propõe:
– Reconhecer adequadamente a especificidade deste
tipo de obra e a necessidade de uma repartição
adequada do risco geológico e geotécnico sem
prejudicar todos os valores e interesses em presença;
– Valorizar o planeamento da despesa e da obra, com um
regime diferenciador de acordo com a complexidade e
perfil de risco;
– Desenhar mecanismos adequados que permitam a
integração de cenários no projecto, mas também que
lhe confiram relevância do ponto de vista do
procedimento pré-contratual, o que exige intervenção
no critério de adjudicação
Page 117
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Fonte: Bieth/Gaillard/Rival/Robert, “Les risques géologiques”, Tunnels et ouvrages souterrains, nº 215, 2009
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Obras complexas e gestão do risco na
empreitada: notas de direito comparado e
perspectivas perante as novas directivas

Miguel Assis Raimundo
Professor Auxiliar da FDUL; Advogado
Grupo de Trabalho GT2 CPT
miguelraimundo@fd.ulisboa.pt
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Tema 6

Transmissão e gestão do risco contratual: casos
práticos

Eng. João Monteiro
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TRANSMISSÃO E GESTÃO DO RISCO CONTRATUAL: CASO(S) PRÁTICO(S)

João Monteiro

Ordem dos Engenheiros e Comissão Portuguesa de Túneis
Seminário:
Obras Subterrâneas Complexas, Riscos Contratuais e CCP
02Dez2015
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SEMINÁRIO OE/CPT
TRANSMISSÃO E GESTÃO DO RISCO CONTRATUAL: CASO(S) PRÁTICO(S)

ÍNDICE:
 CASO(S) DO METRO DE LISBOA (1991‐99)
 CASO DO METRO DO PORTO (1999‐2006)
 CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE (2008‐2011)
 CASO DO METRO DE TELAVIVE (2006‐2008)
 A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO
 A GESTÃO DE RISCO NA SOARES DA COSTA

TRANSMISSÃO E GESTÃO DO RISCO CONTRATUAL: CASO(S) PRÁTICO(S)
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CASO(S) DO METRO DE LISBOA
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CASO(S) DO METRO DE LISBOA
EMPREENDIMENTOS DO METRO DE LISBOA NO INÍCIO DA DÉCADA DE 90
PLANO DE EXPANSÃO DA REDE I (PER I):
 EMPREENDIMENTO DA BAIXA
 EMPREENDIMENTO DA ROTUNDA
 LIGAÇÃO COLÉGIO MILITAR ‐ PONTINHA
 PARQUE DE MATERIAL E OFICINAS III

MODELO DE CONTRATAÇÃO:
 Design & Build (D&B)
 Os concursos foram lançados com base num estudo (nível de um Estudo Prévio)
elaborado pelo Metro de Lisboa
 Os Projectos de Execução eram da responsabilidade dos Empreiteiros
 Integração das várias especialidades (projecto e construção) da responsabilidade do ML
 Empreitadas por série de preços (à medição)
TRANSMISSÃO E GESTÃO DO RISCO CONTRATUAL: CASO(S) PRÁTICO(S)
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CASO(S) DO METRO DE LISBOA (cont.)
PER I | PROBLEMAS/DIFICULDADES:


Volume elevado de obras e obras de elevado volume

 Problemas geológico‐geotécnicos complexos (em especial no Empreendimento
da Baixa)
 Baixo nível de desenvolvimento dos estudos que serviram de base aos
concursos
 Há muito que o Metropolitano de Lisboa não geria obras deste tipo e com esta
envergadura
 Modelo de contratação D&B + Série de preços → MISTURA EXPLOSIVA
 Desvios significativos no custo das empreitadas (enquadrados noutra
legislação)
Hoje poderíamos afirmar:
 UM MODELO CONTRATUAL DESTE TIPO NÃO RESISTIRIA A UMA ANÁLISE
DE RISCO ELABORADA NA ALTURA PRÓPRIA

TRANSMISSÃO E GESTÃO DO RISCO CONTRATUAL: CASO(S) PRÁTICO(S)
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CASO(S) DO METRO DE LISBOA (cont.)
PLANO DE EXPANSÃO DA REDE (PER) II – LIGAÇÃO À EXPO 98
TRANSIÇÃO PARA UM NOVO PARADIGMA:


4 Empreitadas:
a)
b)
c)
d)

Alameda‐Vale de Chelas: manteve o modelo contratual do PER I
Vale de Chelas‐Oriente: manteve o modelo contratual do PER I
Estação Oriente: integrada na obra da Gare Intermodal (Expo 98)
Nó da Alameda: mudança no modelo de contratação:
 Manteve‐se a contratação por série de preços, mas
 Projecto elaborado e controlado pelo ML (ENSITRANS)

 CUSTOS MUITO MAIS CONTROLADOS
TRANSMISSÃO E GESTÃO DO RISCO CONTRATUAL: CASO(S) PRÁTICO(S)
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CASO(S) DO METRO DE LISBOA (cont.)
EXTENSÕES SEGUINTES:


Campo Grande – Telheiras (02Nov2002)



Campo Grande – Odivelas (27Mar2004)



Pontinha – Amadora Este (15Mai2004)



Baixa Chiado – Santa Apolónia (19Dez2007)



Alameda – S. Sebastião (29Ago2009)



Oriente – Aeroporto (17Jul2012)



Amadora Este – Reboleira (em execução)

Manteve‐se o modelo de contratação:
 Empreitadas tradicionais (apenas construção/fornecimentos), por série de preços
 Projecto da responsabilidade do Metro de Lisboa (FERCONSULT)
 Admitidas soluções variantes, mas que tinham um termo de comparação bastante
detalhado
 Evolução para modelos de integração de várias especialidades a cargo do
empreiteiro  Ferramentas de controlo adequadas
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CASO(S) DO METRO DE LISBOA (cont.)

Campo Grande ‐ Telheiras

Pontinha ‐ Amadora Este

BASE PARA DISCUSSÃO:
 Influência mútua entre MODELO(S) DE CONTRATAÇÃO e GESTÃO DE RISCO

Campo Grande ‐ Odivelas

Alameda ‐ Campolide
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CASO DO METRO DO PORTO
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CASO DO METRO DO PORTO
CARACTERIZAÇÃO: Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto
 Contrato DBOT :
Design, Build, Operate and Transfer | Projecto, Construção, Operação e Comissionamento
 7 Empresas em ACE (NORMETRO):
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
A REDE:
 5 Linhas
 6 Municípios envolvidos
 40 km Reconversão de linhas existentes
 13 km Construção de linhas novas à superfície
 7 km Construção de túneis
 1 Parque de Material e Oficinas (PMO)
 69 Estações [comprimento:70 m; altura: 0,30 m]
 12 Estações Subterrâneas
 19 Estações de superfície reabilitadas
 38 Estações de superfície novas
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
SISTEMAS:  Sistema:













‐ Sistema de Metro Ligeiro
Veículo:
‐ Eurotram Porto (Bombardier)
‐ Frota: 72 unidades
Sinalização: ‐ ATP (Automatic Train Protection)
‐ TMS (Traffic Management System)
Energia:
‐ SETs – 15 kV (anel redundante)
‐ Catenária: 750 V DC
Bilhética:
‐ Conceito de intermodalidade
‐ Tecnologia Sem‐contacto
Telecomunicações
Detecção e Extinção de Incêndios
Ventilação (conforto e exautão de fumos)
Bombagem
Acessos mecânicos: escadas e elevadores
SCADA
Via

OPERAÇÃO | OPERAÇÃO MISTA:
 Zonas urbanas  Regularidade
 Zonas Rurais ou Inter‐urbanas  Pontualidade
 Zonas à superfície  Sinalização e Marcha à vista
 Zonas em túnel  Sinalização
 Dificuldades acrescidas na gestão da operação e na gestão da segurança
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
OBRAS SUBTERRÂNEAS ‐ TÚNEIS TBM/EPB
2 LINHAS: Linha C & Linha S (Ltot=6070m)
LINHA C (TBM1)
‐ Comprimento: 2300m
‐ Estações (3): Heroísmo, Campo 24 de
Agosto e Bolhão
‐ Máxima profundidade do coroamento do
túnel: ~ 30 m

LINHA S (TBM1+TBM2)
‐ Comprimento: 3770m
‐ Estações (7): S. Bento, Aliados, Trindade,
Faria Guimarães, Marquês, Combatentes
e Salgueiros
‐ Máxima profundidade do coroamento do
túnel: ~ 20 m
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
Esquema de uma EPB (“Earth Pressure Balance Machine”):
Operação em modo aberto:
 sem pressão na frente de
escavação (pressão
atmosférica)
 escavação em terrenos
competentes (estáveis e
resistentes) | Tipicamente
rocha

Operação em modo fechado:
 pressão na frente
 injecção de espumas ou
polímeros
 escavação em terrenos
menos competentes |
Tipicamente solos
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
OBRAS SUBTERRÂNEAS ‐ ESTAÇÕES

SALGUEIROS

ALIADOS
HEROISMO

7 CUT&COVER
 Casa da Música
 Campo 24 de Agosto
 Pólo Universitário
 Salgueiros
 Trindade
 Aliados
 S. Bento

5 MINEIRAS (NATM)
 Heroísmo
 Bolhão
 Faria Guimarães
 Marquês
 Combatentes

MARQUÊS
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)


Concessão atribuída pelo Estado à Metro do Porto por um período de 50 anos (podendo ser
prorrogada por 2 períodos sucessivos de 10 anos)



Contrato entre a Metro do Porto e a NORMETRO: modelo DBOT‐Design, Build, Operate and
Transfer / Projecto, Construção, Operação e Comissionamento



Contrato MdP/NM | Artº 10.1 ‐ Assumpção de riscos:
“10.1.1‐ Correrão pelo Adjudicatário todos os riscos inerentes à sua qualidade de fornecedor dos
bens e serviços incluídos no Empreendimento, em todos os aspectos e fases da realização e
execução do mesmo empreendimento, com exclusão apenas dos riscos inerentes a causas ou
factos que se possam considerar de Força Maior e, neste caso, nos limites e condições previstas
no artº 18º e ainda os que, na sua qualidade de proprietário do sistema, correm por conta do
Metro do Porto”



Não foi feita nenhuma Análise e Avaliação de Risco global



Análise de Risco “Building Risk Assessment” elaborada para as obras subterrâneas (túneis e
estações)



Análise de Risco para a Fase de Operação <> Segurança (incluiu a simulação em computador de
situações de incêndio –CFD’s– e a definição de Estratégias de Evacuação)
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)


Risco geotécnico alocado ao empreiteiro em fase de negociação



Baseado em:
– Suposto bom conhecimento dos terrenos do Porto
– Suposto bom comportamento geotécnico do granito do Porto
– Execução dos túneis principais com recurso a uma TBM/EPB (e não NATM)



Na prática vieram a verificar‐se condicionamentos que alteraram substancialmente as
condições previstas:
‒ Comportamento geotécnico e hidrogeológico dos terrenos (nomeadamente dos solos
residuais, provenientes dos diversos graus de alteração do granito) mais desfavorável do
que o previsto
‒ Desconhecimento, mesmo a nível mundial, do comportamento de solos residuais durante
a execução de túneis
‒ Na cidade do Porto havia experiência do comportamento deste tipo de solos quando
solicitados verticalmente (fundações) ou quando escavados a céu aberto (obras de
contenção), mas não relativamente a escavações subterrâneas
‒ Existência de minas e poços no subsolo, alguns totalmente desconhecidos e localizados
sob edifícios entretanto construídos
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
Relatório dos Professores Manuel Matos Fernandes e Jorge Almeida e Sousa:


O conhecimento da comunidade técnica nacional sobre o comportamento geotécnico das formações
graníticas e, em particular, dos solos residuais da área metropolitana do Porto experimentou uma enorme
evolução nos anos mais recentes



À afirmação‐tese precedente pode juntar‐se outra: o comportamento dos solos e terrenos do Porto
apresenta‐se actualmente à comunidade acima referida como menos favorável, em particular para obras
envolvendo escavações, do que era considerado, digamos, há menos de uma década, requerendo aquelas
obras soluções mais conservadoras do que as aplicadas num passado muito recente
Para além de algumas deficiências, atribuídas a diversas entidades envolvidas no processo, identificadas
pelas Comissões de Inquérito e pelos Especialistas chamados a pronunciar‐se, é opinião dos signatários que
tais dificuldades estão também associadas a um comportamento geotécnico do maciço significativamente
mais desfavorável do que o que seria previsível com os conhecimentos e a experiência disponíveis à data do
desenvolvimento do projecto





A profundidade de alteração dos maciços graníticos, sabemo‐lo hoje, ultrapassa em muito, nos seus valores
médio e máximo, o que era suposto em documentos técnicos de referência contemporâneos do início das
obras do Metro do Porto. A própria heterogeneidade e as mudanças bruscas de tipo de terreno, quer na
direcção horizontal, quer na direcção vertical , são também mais marcadas e frequentes do que era
conhecido



Pode pois dizer‐se que o comportamento dos terrenos graníticos, em particular dos solos residuais, em obras
de escavação é hoje encarado pelo meio técnico, pelos investigadores e académicos de forma
substancialmente distinta da de há poucos anos. Tal comportamento é menos favorável do que era suposto e
recomenda de um modo geral soluções mais conservadoras, quer para as obras subterrâneas, quer para as
escavações a céu aberto
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
Relatos de membros do Painel de Especialistas contratado pela Metro do Porto:
Relatório do Dr. Evert Hoek:
 “I recommend that the TBM should only be operated in closed mode, with the application of
appropriate support pressure, for the remainder of the C Line tunnel drive. The semi‐closed
mode should not be used in the future.”
 “However, in spite of these improvements, it has to be recognised that there will be a
production and cost penalty associated with the decision to operate the TBM exclusively in a
closed mode.”
Texto de Siegmund Barbendererde:
 “This erratic variation of the ground, its heterogeneity, caused problems which could only be
solved by application of the tunneling techniques developed to the state of the art and
furthermore with innovations introduced first time in mechanized tunneling.”
 “However tunnels had not been driven before through a ground with that extreme
heterogeneity caused by the deep weathering of granite as encountered in Porto. Therefore no
specific experience had been available.”
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)
 Na sequência do acidente ocorrido em 12 de Janeiro de 2001 (no túnel TBM) foram
introduzidas alterações na organização, na forma de execução dos túneis e no projecto, que
provocaram sobrecustos
 Decidido entre as partes recorrer a um Tribunal Arbitral para resolver o litígio: Compromisso
Arbitral datado de 04Jul2003 e emissão do Acórdão Arbitral em 08Abr2005
 A NORMETRO veio reclamar sobrecustos incorridos na execução dos túneis, relevando‐se a
obrigatoriedade de operar as TBMs sempre em modo fechado (mesmo em rocha), com
pressão mínima na frente de 1,2bar (com diversas consequências nos consumos, desgastes e
rendimentos)
 Foi feito ainda um aditamento relativo a alterações de projecto nas estações subterrâneas e a
prorrogações de prazo
 O Tribunal de Contas pronunciou‐se sobre o processo, no Relatório de Auditoria nº33/06:
‒ O Acórdão foi naturalmente inspirado pelo recurso à equidade e não pela aplicação
rigorosa e “cega” do direito positivo
‒ O Tribunal deu por assente que existiu de facto um desequilíbrio financeiro na
execução do contrato em desfavor da Normetro
‒ O Acórdão reconhece o direito à Normetro de ser indemnizada no valor de
93.946.606,00€
‒ Este valor representa 11,1% face ao valor inicial adjudicado e 8,25% face ao valor total
(valor incial + valor de 4 aditamentos entretanto celebrados)
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CASO DO METRO DO PORTO (cont.)

BASES PARA DISCUSSÃO:
 UMA ALOCAÇÃO DEMASIADO RÍGIDA DE RISCOS SERÁ A MELHOR FORMA DE
GERIR EM NOME DO RIGOR? NÃO SERÁ ELA PRÓPRIA UMA FONTE DE
LITIGÂNCIA E DE CUSTOS?
 MESMO NUMA “VERSÃO MAIS SUAVE” DE LITIGÂNCIA GASTAM‐SE RECURSOS,
MONETÁRIOS E DE TEMPO, QUE TALVEZ POSSAM SER EVITADOS, SE FOREM
PREVISTOS MECANISMOS DE REPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO,
BASEADOS NUM MODELO DE GESTÃO E PARTILHA DO RISCO
 O RECURSO A TRIBUNAIS ARBITRAIS COMO FERRAMENTA ÁGIL E EQUILIBRADA
DE RESOLVER DETERMINADOS NÍVEIS DE LITIGÂNCIA PODERÁ/DEVERÁ TER
UMA ABRANGÊNCIA MAIOR? (Vide o caso do Metro de Telavive: “Dispute
Resolution Panel”)
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | TROÇO POCEIRÃO ‐ CAIA
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA
Âmbito dos Trabalhos
Ligação à Linha de
Leste

CAIA

Contrato de Concessão por 40 anos

( LC )
LOTE D
( LAV+LC )

1. Concepção e Projecto da LAV Poceirão-Caia, da LC de
Ligação à Linha de Leste e da Modernização da Linha
de Évora (Évora/Évora AV)

Alandroal
LOTE C
( LAV+LC )
Modernização da
Linha de Évora
Évora
Estação de
Évora‐Norte
LOTE B
( LAV )

Vendas
Novas
LOTE A
( LAV )

Ramal do
Poceirão

Évora
(Centro)

2. Expropriações da LAV Poceirão-Caia e da LC de
Ligação à Linha de Leste e da Modernização da Linha
de Évora (Évora/Évora AV)
3. Construção da LAV Poceirão-Caia, da LC de Ligação à
Linha de Leste e da Modernização da Linha de Évora
(Évora/Évora AV)
4. Testes e Ensaios da LAV Poceirão-Caia para obtenção
do Certificado de Disponibilidade e da Autorização de
Segurança
5. Operação de manutenção por um periodo de 36 anos

POCEIRÃO
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA (cont.)
Estrutura Contratual / Principais Entidades Intervenientes
Períodos de
Desenvolvimento e
de Disponibilidade

Concedente/
Estado
Fase de Concurso

Concessionária
‒ Entidades Financiadoras
‒ Consultores jurídicos

–
–
–
–

Revisor de Projecto
Entidade Fiscalizadora
Entidade de Acompanhamento Ambiental
Organismo Notificado

ACE – Responsável pelo
Projecto, Expropriações,
Construção e Testes

Operador de
Manutenção
Entidade Responsável
pela Manutenção

Accionistas da
Concessionária
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA (cont.)
Estrutura Contratual
Concedente

ESTADO PORTUGUÊS / RAVE / REFER
Contrato de Concessão

Concessionária
Brisa

SdC

Iridium

Lena

BPC

Edifer

Zagope

Mbcp

16.30%

16.30%

15.22%

13.04%

13.04%

7.61%

7.61%

5.44%

CGD
5.44%

Contrato de Empreitada (“back to back”)
LGV – Engenharia e Construção de Linhas de Alta Velocidade, ACE
ACE Construtor
SdC

Dragados

Lena

BPC

Edifer

Zagope

17.25%

17.25%

17.25%

17.25%

15.50%

15.50%

ACORDO DIRECTO EXPROPRIAÇÕES

ELOS – Ligações de Alta Velocidade, S.A.

Contratos em regime de “back to back”, na medida do possível
Subcontratados

Agrupamento
Projectista

Construtoras
Agrupadas e
Associadas

ACE
Ferroviário
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA (cont.)

Gestão e Partilha do Risco


No Caderno de Encargos não era feita qualquer exigência relativamente à Gestão
de Risco global do empreendimento



Análise de Risco elaborada apenas no âmbito dos estudos RAMS (“Reliabilility,
Availability, Maintainability and Safety”), na vertente da Segurança na fase de
Operação/Período de Disponibilidade
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA (cont.)
Partilha de Riscos na Fase de Construção
(à data da assinatura do Contrato de Concessão)
Geológico‐Geotécnico
 Assumpção a 100% pelo ACE

Arqueológico
 Até 12 meses sem aplicação de
multas
 Não constitui impedimento do
início dos pagamentos, por
disponibilidade, durante esse
período de 12 meses
 Não há lugar a pagamentos de
eventuais sobrecustos

Ambiental

Principais RISCOS
na Fase de Construção

Alteração de Normas
Técnicas
 Só há lugar a reequilíbrio financeiro se
ocorrer uma alteração às Normas REFER ou
Normas Técnicas que alterem as
características técnicas base da infra‐
estrutura, condições técnicas de projecto ou
impliquem o recurso a novas tecnologias
(ex: alteração da bitola, gabarit, etc.)

 Assumpção a 100% pelo ACE
 Medidas Compensatórias da IBA da
ZPE da Torre da Bolsa, com excepção
da contratualização de acordos com os
agricultores para a execução de
medidas de gestão agrícola e pecuária

Expropriações

Obtenção do Certificado de
Disponibilidade

 Assumpção a 100% pelo ACE
 Transferência do risco relativo ao
processo expropriativo (custo e
prazo) através de um Acordo Directo
entre o ACE e os Accionistas da
Concessionária

 Assumpção a 100% pelo ACE (*)
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA (cont.)
ALGUNS RISCOS RELEVANTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO
RISCO GEOLÓGICO‐GEOTÉCNICO
 O ACE assumiu formalmente (no Contrato de Empreitada) 100% do risco geológico‐geotécnico

RISCO DE EXPROPRIAÇÕES
 O ACE assumiu formalmente (no Contrato de Empreitada) 100% do risco relativamente às
expropriações
 Desta forma “limpou” a Concessionária deste risco perante as entidades financiadoras
 Foi celebrado um contrato directo entre o ACE e os accionistas da Concessionária onde, para
além de outras coisas, o risco do custo dos processos expropriativos foi trespassado para aqueles
accionistas (se o valor real ultrapassasse o valor base, a diferença seria paga pelos accionistas)

RISCO DE ALTERAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS
 Só haveria lugar a reequilíbrio financeiro da Concessão se ocorresse uma alteração às Normas
REFER ou Normas Técnicas que alterassem as características técnicas base da infraestrutura,
condições técnicas de projecto ou implicassem o recurso a novas tecnologias (ex: alteração da
bitola, gabarit, etc.)
 Este foi o único risco (cuja probabilidade de ocorrência era muito baixa) que ficou alocado ao
Concedente
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA (cont.)
RISCO ARQUEOLÓGICO
CADERNO DE ENCARGOS/CONTRATO DE CONCESSÃO
63. Património histórico e achados arqueológicos
“A descoberta de qualquer património histórico ou arqueológico no decurso das obras de construção do Troço
Poceirão‐Caia não confere à Concessionária o direito à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão.”
FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E NEGOCIAÇÃO
Em sede de negociação o texto da cláusula foi alterado, passando o princípio a ser o seguinte:
 não haveria lugar à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão em virtude da descoberta de um achado
histórico ou arqueológico, a não ser que por essa razão o Concedente impusesse uma alteração de traçado
que implicasse uma nova Avaliação de Impacto Ambiental
 caso o achado implicasse um atraso numa das datas do Calendário de Factos Relevantes não haveria lugar à
aplicação de multas até um período máximo de 12 meses
 caso o achado implicasse um atraso na data de entrada em serviço, isso não poderia ser razão (por um
período máximo de 12 meses) para não se iniciarem os Pagamentos por Disponibilidade, desde que as
restantes partes da obra (não afectadas pelo achado) estivessem concluídas e cumprissem as exigências
estipuladas
FASE DE DESENVOLVIMENTO
 O Tribunal de Contas “não aceitou” a redacção alternativa da cláusula e “obrigou” a recuperar o texto original
( Reforma do Contrato de Concessão/Fev2011)
 O ACE assumiu o risco arqueológico na íntegra
O CONTRATO TEVE O DESFECHO QUE SE CONHECE, MAS E SE TIVESSE TIDO DESENVOLVIMENTO E SURGISSE
MESMO UM ACHADO HISTÓRICO OU ARQUEOLÓGICO RELEVANTE ?...
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CASO DA LINHA DE ALTA VELOCIDADE: PPP1 | POCEIRÃO – CAIA (cont.)
OUTRA QUESTÃO:





Na fase de concurso foi elaborada uma Matriz de Risco para tratar a eventualidade de
ocorrência de sobrecustos no decorrer da construção
As conclusões desta matriz foram tidas em consideração no valor da proposta apresentada
Em condições de funcionamento normal de mercado, este valor inflaciona o valor das
propostas
Em condições de funcionamento distorcido do mercado os concorrentes terão a tendência de
anular esta parcela (propostas “perigosamente mais competitivas”), o que constitui um risco
em si mesmo e aumentará inevitavelmente a probabilidade e o nível de litigância

 SERÁ ESTE O CAMINHO CERTO ?...
 PORQUE NÃO PENSAR NUMA “WIN‐WIN SITUATION” EM QUE O VALOR ATRIBUÍDO AO RISCO
POSSA SER DEDUZIDO (PELO MENOS PARCIALMENTE) AO VALOR DA PROPOSTA E GERIDO
CONJUNTAMENTE ATRAVÉS DE UMA GESTÃO DE RISCO ADEQUADA, QUE PROMOVA A
RESPECTIVA PARTILHA ?...
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CASO DO METRO DE TELAVIVE

Page 151

CASO DO METRO DE TELAVIVE
A Rede e a Linha Vermelha:
A Rede:
1. Linha Vermelha
2. Linha Verde
3. Linha Amarela
4. Linha Violeta
Linha Vermelha:
 5 Municípios:
Bat Yam/Jafa‐Tel Aviv/Bnei Brak/Ramat Gan/Petah Tiqva
 Comprimento da Linha Vermelha: 23 km
 Comprimento do troço subterrâneo: 11 km
 Nº Estações Subterrâneas: 10
 Nº Estações à Superfície: 23
 1 PMO
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
Estrutura Contratual

State
CONCESSION
CONTRACT

‒ Entidades financiadoras
‒ Consultores jurídicos

Concessionaire
MTS
Back to Back Contracts
Operating and
Maintenance Agreement

Lump Sum Turnkey
EPC Contract

OMC
EPC Consortium
E&M and
Rolling Stock:
 Siemens

Civils
Civil JV (IMB):
 Africa Israel
 Soares da Costa
CCECC

Opex
Services

Siemens(75%)
Egged (25%)

Civil
Maintenance

Danya
Cebus

E&M
Maintenance

Siemens

Technical
Services

HTM

JOINT & SEVERAL
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
Contrato e Gestão do Risco
 Contrato de Concessão da Linha Vermelha do Metro de Telavive:





Projecto
Construção
Financiamento
Operação e Manutenção

 Período da Concessão: 32 anos após o “Financial Close”
 Construção: 5 anos
 Operação e Manutenção: 27 anos

 Entre a data de assinatura do Contrato e o “Financial Close”
 “Early Design Phase”
 Mecanismo próprio de pagamento à Concessionária

 Gestão do risco prevista contratualmente
 “Risk Management Plan”
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
2.2 Management Plans (Vol. 6 dos Documentos de Contrato)

Management Plan

General Management Plan

Submittal by
Concessionaire (# of
days following Signature
Date)
30 Days

Review by Implementing
Authority (# of days
following Submittal by
Concessionaire)
30 Days

Plan Finalized by
Concessionaire (# of days
following Review by
Implementing Authority)
20 Working Days

Design Management Plan

30 Days

20 Working Days

10 Working Days

Controls Plan
Procurement Plan
Quality Management Plan

60 Days
60 Days
90 Days

45 Days
45 Days
45 Days

30 Days
30 Days
30 Days

Risk Management Plan

90 Days

45 Days

30 Days

Third Party Management Plan

90 Days

45 Days

30 Days

Configuration Management Plan

90 Days

45 Days

30 Days

System Assurance Plan

90 Days

45 Days

30 Days

EMC Plan
Submittals Plan
Construction Management Plan

90 Days
120 Days
180 Days

45 Days
45 Days
45 Days

30 Days
30 Days
30 Days

Property Management Plan

180 Days

30 Days

30 Days

Environmental Management Plan

180 Days

45 Days

30 Days

Safety Plan
Security Plan
Systems Installation Plan

180 Days
180 Days
180 Days

45 Days
45 Days
45 Days

30 Days
30 Days
30 Days

Testing and Commissioning Plan

180 Days

45 Days

30 Days

Training Plan
Operating Plan
Maintenance Plan

180 Days
180 Days
180 Days

45 Days
45 Days
45 Days

30 Days
30 Days
30 Days
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
2.2.4 Risk Management Plan (Caderno de Encargos)
The Concessionaire shall prepare and submit a risk management plan. The objective of the risk management plan
shall be to enable the Concessionaire to identify and effectively manage risk for the successful execution of the
Project in accordance with the Contract Documents.
The risk management plan shall include, inter alia;
1) Risk identification (i.e. determining which risks are likely to affect the Project and documenting the
characteristics of the same);
2) Risk quantification (evaluating risks and risk interactions to assess the range of possible Project outcomes);
3) Risk response development (i.e. defining enhancement steps for opportunities and responses to threats,
acceptance or mitigation measures);
4) Risk monitoring and control measures addressing all phases of the Concession, including:
a) assignment of responsibility for managing various areas of risk;
b) procedures for development and maintenance of a Live Risk Register; and
c) procedures for the implementation of risk response plans;
5) Categories of Project risk shall be identified, documented, analyzed and managed either through mitigation or
acceptance, including, but not limited to:
a) safety,
b) security,
c) schedule,
d) costs,
e) environmental,
f) public and third party, including properties, structures and utilities within the zone of influence of the Red
Line construction areas, and
g) quality.
TRANSMISSÃO E GESTÃO DO RISCO CONTRATUAL: CASO(S) PRÁTICO(S)

Page 156
36

CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
Risk Allocation

Source: NTA
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
Risk Sharing Mechanism
In accordance with the RSM the State shall compensate or receive moneys from the Concessionaire
for variations between the Annual Revenue Reference* and the Adjusted Actual Revenues (ignoring
collection risks and taking into account the level of service)

A

B

C

Adjusted Actual Revenue
relative to Annual
Revenue Reference

Compensation by the
State marginal rate of
the Revenue Difference

Compensation by the
State marginal rate of
the Revenue Difference

0% to 50%

80%

‐

50% to 90%

60%

‐

90% to 110%

‐

‐

110% to 150%

‐

25%

above 150%

‐

50%
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
ACHADOS ARQUEOLÓGICOS (CONTRATO DE CONCESSÃO ARTº 13.6 “ANTIQUITIES”)
– Qualquer achado arqueológico é propriedade do Estado
– Obrigações da Concessionária:
 notificar o Concedente e as Autoridades Relevantes dos achados encontrados
 tomar todas as precauções para evitar danificar, mover e/ou deslocar os achados
 cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis
 permitir o acesso aos locais dos achados à Concessionária e às Autoridades Relevantes
– Deveres do Concedente (a pedido da Concessionária):
 envidar esforços junto das Autoridades Relevantes no sentido de minimizar, na medida do
possível, eventuais atrasos nos trabalhos
– Direitos da Concessionária:
 Extensão de prazo: caso demonstre que teve um atraso real devido aos achados arqueológicos
 Compensação monetária:
a) Zero, se o atraso acumulado for inferior a 60 dias
b) Custos directos incorridos, se o atraso acumulado for superior a 60 dias
– Deveres da Concessionária:
 Mitigar, minimizar ou evitar ao máximo eventuais extensões de prazo ou incrementos de custo
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
CONTAMINAÇÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO ARTº 13.7 “CONTAMINATION”)
– Obrigações da Concessionária:
 notificar o Concedente e as Autoridades Relevantes, caso detecte visualmente ou por
amostragem material contaminado, depósitos, local com munições ou qualquer outro local
contaminado ou com substâncias perigosas
 cumprir todas as leis , regulamentos, especificações e planos directores
 permitir o acesso aos locais à Concessionária e às Autoridades Relevantes
– Deveres do Concedente (a pedido da Concessionária):
 envidar esforços junto das Autoridades Relevantes no sentido de minimizar, na medida do
possível, eventuais atrasos nos trabalhos
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
CONTAMINAÇÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO ARTº 13.7 “CONTAMINATION”) (cont.)
– Direitos da Concessionária:
 Contaminação de água freática:
a) Caso não seja necessário tratar a água (a água contaminada pode ser lançada no sistema de
esgoto, de drenagem, no aquífero ou no mar): não haverá lugar a qualquer compensação ou
extensão de prazo
b) Caso seja necessário tratar a água: os prazos afectados deverão ser ajustados e a
Concessionária terá direito a 80% dos custos directos incorridos naquele tratamento
 Contaminação de solos:
a) Caso não seja necessário tratar os solos antes de os remover: não haverá lugar a qualquer
compensação ou extensão de prazo
b) Caso seja necessário tratar os solos: remoção para uma estação de tratamento de
substâncias perigosas ou tóxicas (ex: ”Ramat Hovav Plant”)‐ a Concessionária terá direito a
um ajuste nos prazos afectados e a uma compensação monetária correspondente aos
custos directos da remoção acima das 2.000ton (acumuladas). Se a remoção for para outro
local aquele limite é de 5.000ton, mantendo‐se as restantes condições
– Deveres da Concessionária:
 Mitigar, minimizar ou evitar ao máximo eventuais extensões de prazo ou incrementos de custo
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS (CONTRATO DE CONCESSÃO ARTº 13.8 “GROUND CONDITIONS”)
– O Concedente forneceu à Concessionária relatórios geotécnicos, que constituem a “Geotechnical Conditions
Baseline”
– A Concessionária é responsável por:
 realizar investigações adicionais que considere necessárias
 elaborar as interpretações que considerar adequadas
 adaptar os trabalhos ao que considera ser as condições geotécnicas actuais e expectáveis
– Com a notificação da conclusão de um “Marco para Pagamento” (“Milestone for Progress Payment”) relativo a
trabalhos subterrâneos, a Concessionária deverá entregar o respectivo “Relatório de Condições Geotécnicas”
– Este relatório deverá:
 indicar com detalhe as condições geotécnicas encontradas na realização dos trabalhos subterrâneos a que se
refere o “Marco para Pagamento”
 analisar as diferenças entre as condições geotécnicas realmente encontradas e as previstas na“Geotechnical
Conditions Baseline”
 o Concedente pode solicitar informações adicionais (prazo de 30 dias. A Concessionária terá 7 dias úteis para
fornecer esses elementos)
– Num prazo de 30 dias as partes deverão “negociar de boa fé e fazer os esforços razoáveis” no sentido de chegar a
um acordo sobre o conteúdo do “Relatório de Condições Geotécnicas”. O Concedente deverá, então:
 aceitar o “Relatório de Condições Geotécnicas”, integrando um eventual acordo sobre as mesmas. Neste caso a
Concessionária ou o Concedente deverá ser compensada/o em função das condições reais e das respectivas
implicações
 rejeitar o “Relatório de Condições Geotécnicas”, por escrito. Neste caso qualquer uma das partes poderá
recorrer ao “Dispute Resolution Panel” num prazo de 10 dias úteis
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CASO DO METRO DE TELAVIVE (cont.)
BASES PARA DISCUSSÃO:
 CONTRATO EQUILIBRADO (pessoalmente, o mais equilibrado que
encontrei em Projectos do género)
 Mecanismos de reposição financeira do contrato
 Estado/Concedente aceita partilhar determinado tipo de riscos, que de
outra forma podem desequilibrar um contrato
 Gestão e Partilha do Risco previstas contratualmente
 “Dispute Resolution Panel”: previsto contratualmente ser formado logo
após a assinatura do contrato de concessão
 NÃO SERÁ UM MODELO DESTE TIPO QUE DEVEMOS PROCURAR ?
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A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA
DE DECISÃO

Page 164

A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO

“No construction project is risk free.
Risk can be managed, minimised, shared, transferred, or simply accepted.
It cannot be ignored.”
(Sir Michael Latham, 1994)
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A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO
(cont.)
Análise e Avaliação do Risco
Definições:
 Perigo: é um acontecimento que a concretizar‐se pode causar um dano (que pode ser de
vários tipos: custo, prazo, ambiental, …)
 Risco: associado a um perigo, é o produto da probabilidade de ocorrência desse perigo
pelo impacto que esse perigo tem quando se concretiza
 Critérios de aceitação: são critérios pré‐definidos que nos permitem dizer se podemos
ou não aceitar um determinado nível de risco (um risco pode ser aceite, mitigado ou
anulado)
 Medidas mitigadoras: são medidas que ao serem aplicadas a um determinado risco (que
não pode ser aceite) diminuem a sua probabilidade de ocorrência e/ou o seu impacto
 Contra medidas: são medidas a aplicar na fase de implementação (mas definidas na fase
de projecto) em função dos valores que determinados parâmetros podem assumir, com o
objectivo de controlar um determinado nível de risco. A definição e implementação das
contra medidas constitui uma medida mitigadora em si mesma
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A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO
(cont.)
Processo de Gestão do Risco
 Identificação dos Perigos
 Avaliação e Classificação do Risco Inicial
 Definição de Critérios de Aceitação
 Definição de Medidas Mitigadoras
 Avaliação e Classificação do Risco Residual
 Aceitação do Risco Residual (Critério | Ex: ALARP – “As low as reasonably practible”)
 Monitorização e Controlo de Riscos (fase de implementação)
 Aplicação de Contra Medidas (se necessário)
 O processo de Gestão de Risco dever ser transversal a todas as fases do Projecto
(Empreendimento): Estudos de viabilidade / Concurso / Projecto / Construção / Operação
e Manutenção
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A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO
(cont.)
Análise e Avaliação do Risco
Identificação dos Perigos /
Métodos:

Classificação qualitativa de Riscos:

 Experiência pessoal
 Bases de dados
 Bibliografia
 Painel de “especialistas”
(pessoas experientes e
práticas)
 Reuniões “brain storming”

(Grasso et all)
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A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO
(cont.)
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCO

Matriz de Risco e Critério de
Aceitação quando um mesmo
perigo tem diversos impactos:
I=I(C1)+I(C2)+I(C3)

RISK

Exemplo de uma escala
qualitativa de risco
associada a um evento

(Grasso et all)
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A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO
(cont.)
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCO

Impacto/Consequência

 Tabela de análise e avaliação do risco (todos os riscos)
 Fichas individuais de riscos (ver exemplo)

Risco Inicial

Medidas mitigadoras

Risco Residual
Critério de aceitação. Ex: ALARP
Probabilidade

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RISCO
 Ex: simulação de Monte Carlo
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A GESTÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA DE AJUDA À TOMADA DE DECISÃO
(cont.)
Temas para discussão:


A Gestão do Risco não é uma ”varinha mágica” que resolve todos os problemas



Mas… ajuda: a sistematizar, a reflectir e a antecipar



A Gestão do Risco não deve ser um “monstro”, em que o trabalho que dá a
alimentar não compensa os resultados que daí se tiram



A Gestão do Risco deve ser um trabalho prático (assumindo toda a
subjectividade que lhe está inerente), recorrendo a pessoas práticas e
experientes, e não um bonito trabalho académico



A Gestão do Risco é uma ferramenta de ajuda à tomada de decisão, nas várias
fases do Projecto (Empreendimento)



A Gestão do Risco deve fazer parte de uma metodologia de gestão mais
abrangente (Gestão de Projecto)

 Deverá a metodologia de Análise de Risco ser incluída na legislação?
Fará sentido, pelo menos em obras complexas?
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A GESTÃO DE RISCO NA SOARES DA COSTA
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A GESTÃO DE RISCO NA SOARES DA COSTA
Criação da UAAR:
 Em Out2011 foi criada na SdC a Unidade de Auditoria Interna e Análise de Risco (UAAR)

Objectivos da UAAR:
 Desenvolver uma metodologia com requisitos de análise a serem cumpridos na avaliação do
risco nas diversas etapas de um projecto/mercado;
 Ajudar na elaboração de um plano de ações de mitigação dos riscos identificados;
 Coligir e manter atualizada uma lista descritiva dos riscos a que o Grupo SdC está exposto;
 Coordenar a elaboração de uma matriz de riscos e ranking dos mesmos;
 Colaborar na definição do perfil de risco do Grupo SdC;
 Desenvolver um “sistema de informação” para arquivo de documentação e dos requisitos
que foram ponderados para cada negócio, as decisões que foram tomadas e as premissas
subjacentes.
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A GESTÃO DE RISCO NA SOARES DA COSTA (cont.)
O modelo de Gestão do Risco da SdC / Fases de intervenção:
Desenvolvimento
de Mercados

Realização de
Projectos

Elaboração de
Propostas

Responsabilidade Comercial
Responsabilidade Operacional
Filtro da
Oportunidade

Oportunidade

Go / No
Go

Transferência
do Projecto

Preparação
da Proposta
Bid / No
Bid

Negociação

Transferência

Sign /
No Sign
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Monitorização e
Controlo:
Análises mensais
Execução do
Projeto

Período de
Garantia

Conclusão do Projecto
(fase de implementação)

Fecho do
Contrato
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A GESTÃO DE RISCO NA SOARES DA COSTA (cont.)
Metodologia do processo de Gestão de Risco na SdC:


Metodologia de Análise e Avaliação do Risco análoga à apresentada
anteriormente



Avaliação qualitativa do risco, baseada em critérios próprios (para atribuição
da probabilidade e do impacto)



4 níveis de probabilidade:
1‐Improvável / 2‐Provável / 3‐Muito Provável / 4‐Certo (Iminente)



4 níveis de impacto:
1‐Baixo / 2‐Médio / 3‐Alto / 4‐Extremo



Tomadas de decisão:
‒ Go / No Go
‒ Bid / No Bid
‒ Sign / No Sign



Monitorização e Controlo do Risco (fase de implementação)



Fecho do Contrato (incluindo aprendizagens)
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João Monteiro
joao.monteiro@soaresdacosta.pt
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Debate

Procura de soluções legislativas para o(s)
problema(s) levantado(s) | O caso dos trabalhos
adicionais ao contrato| Gestão do risco contratual

Prof. Almeida e Sousa e Eng. Carlos Baião
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DEBATE:
Procura de soluções legislativas para o(s)
problema(s) levantado(s)
O caso dos trabalhos adicionais ao contrato

Gestão do risco contratual
Grupo de Trabalho n.2 da CPT
cptuneis-spg@lnec.pt

Enviar sugestões e
experiências para o
email da CPT até final
do ano de 2015
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