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Errata 

“Boletim anual das PPP - 2015 e 4ºT 2015”  

– 7 de junho de 2016 – 

 

No Boletim Anual das PPP – 2015 | Boletim Trimestral PPP – 4.º Trimestre 2015 

(“Boletim”), publicado a 30 de maio de 2016 no website oficial da UTAP (www.utap.pt), na área de 

“publicações”, é referido que os encargos relacionados com o investimento no Túnel do Marão 

ascenderam a 131,9 milhões de euros no ano de 2015. 

Contudo, de acordo com o que veio a ser comunicado pela Infraestruturas de Portugal (“IP”)1 à 

UTAP, apenas em data posterior à da publicação do Boletim, parte do referido investimento no 

Túnel do Marão foi cofinanciada por fundos comunitários ao abrigo do POVT – Programa 

Operacional Temático Valorização do Território (Fundos de Coesão da União Europeia), pelo que, 

para efeitos de apuramento da despesa do sector público, no ano de 2015, deve ser considerado o 

valor do investimento realizado no Túnel do Marão líquido do montante de fundos comunitários 

efetivamente recebidos durante esse ano, de cerca de 75,7 milhões de euros. Com efeito, importa, 

assim, retificar o valor dos encargos líquidos da IP com a execução do empreendimento do Túnel 

do Marão durante o exercício de 2015, devendo, portanto, a este respeito considerar-se um 

montante de aproximadamente 56,2 milhões de euros, ao invés dos 131,9 milhões de euros 

apresentados no Boletim da UTAP.  

Consequentemente, os encargos líquidos suportados pelos parceiros públicos no âmbito dos 

diversos contratos de PPP foram inferiores em 75,7 milhões de euros aos 1.597,8 milhões de euros 

reportados no Boletim, cifrando-se assim o seu valor em 1.522,1 milhões de euros, o qual, apesar de 

continuar a traduzir-se, em termos de execução orçamental, num valor superior ao previsto no 

Relatório do Orçamento do Estado para 2015 (em cerca de 10%, versus os 16% mencionados no 

Boletim), representa uma redução comparativamente com o ano de 2014 (de 1%, versus o aumento 

de 3% constante do Boletim). 

Dada a materialidade do efeito resultante da consideração do cofinanciamento do investimento no 

Túnel do Marão, apenas agora comunicado à UTAP, na análise dos encargos do universo das PPP 

considerado para efeitos de reporte, é efetuada na presente data a republicação integral do Boletim 

Anual das PPP – 2015 | Boletim Trimestral PPP – 4.º Trimestre 2015 |Versão revista em junho de 

2016, na área de “publicações” do website oficial da UTAP (www.utap.pt).  

                                                           
1
 Entidade que tem sob a sua responsabilidade a gestão direta do Túnel do Marão. 
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