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I. ENQUADRAMENTO
O Código dos Contratos Públicos prevê a utilização de uma fórmula matemática1 para efeitos de
aferição da capacidade financeira dos candidatos no âmbito dos concursos limitados por prévia
qualificação, [cfr. anexo IV ao Código dos Contratos Públicos (expressão matemática que traduz o
requisito mínimo de capacidade financeira)].
Essa fórmula utiliza como variáveis o preço base do concurso (V), a taxa de juro Euribor a 6 meses
(t), o fator f, a definir pela entidade adjudicante (cfr. art. 164.º, n.º 1, al. i) do Código dos
Contratos Públicos) e, ainda, o valor médio dos resultados operacionais dos candidatos nos três
últimos exercícios (R)2.
Tendo em vista auxiliar as entidades adjudicantes na definição do referido fator f (cfr. 165.º, n.º 5
do Código dos Contratos Públicos), o IMPIC publica, anualmente, no seu portal, os valores do
EBITDA3 das empresas titulares de alvará de construção com contabilidade organizada, relativos
aos três últimos anos.
Os valores apurados são calculados de acordo com a fórmula constante do já referido Anexo IV,
ou seja, “…o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, definidos como
previsto no anexo n.º 2 à Portaria n.º 986/2009, de 7 de setembro”, tendo em conta a redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho4.
A informação é apresentada através de 4 indicadores: Média, Mediana, Percentil 80 e Percentil
90.
Como informação complementar, dá-se conta, em percentagem, da representatividade do valor
do EBITDA em função dos respetivos proveitos.

1

2

3

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.

4

Esta modificação foi motivada pela substituição do Plano Oficial de Contas pelo Sistema de
Normalização Contabilística SNS). Anteriormente, a fórmula de cálculo do EBITDA estava
expressamente prevista, sendo os «Proveitos operacionais deduzidos das reversões de amortizações e
ajustamentos e dos custos operacionais, mas sem inclusão das amortizações, dos ajustamentos e das
provisões»
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Importa, por fim, referir que, apesar de no final de 2015 se encontrarem inscritas na atividade
18.650 empresas titulares de alvará de construção, apenas foi possível obter informação
financeira para o cálculo do EBITDA junto de 14.053 empresas5,constituindo assim uma amostra
de 75% do total de empresas habilitadas.
Este relatório síntese visa apresentar os valores do EBITDA apurados através dos dados
financeiros de 2015, das 14.053 empresas titulares de alvará de construção, com contabilidade
organizada, bem como, efetuar uma breve análise das principais variações verificadas nos valores
médios de EBITDA de 2015 relativamente aos três anos anteriores.
No último capítulo do relatório apresenta-se o quadro síntese que, depois de superiormente
aprovado, será publicado na Intranet e no Portal do InCI.

5

Os dados financeiros analisados neste relatório foram obtidos através da base de dados da
plataforma eletrónica “Informa D&B” – www.informadb.pt
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II. VALOR EBITDA DE 2015
A. VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS TITULARES DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Em 2015, as 14.053 empresas titulares de alvará de construção analisadas, apresentaram um
valor médio de EBITDA de 108.344€, ligeiramente inferior ao apurado em 2014 (-2,0%), embora o
universo de empresas analisadas, no ano em estudo, tenha sido inferior (-12,6% de empresas
analisadas).

Relativamente a 2013, o universo das empresas analisadas, em 2015, foi superior em 1,1%, mas o
valor médio de EBITDA foi inferior em 1,5%, sendo significativamente maior o crescimento, se
comparado com o ano de 2012 (+25,9%).
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No entanto, numa perspectiva de distribuição, verifica-se que o valor médio EBITDA de 108.334€
foi atingido graças aos elevados valores de EBITDA das maiores empresas de construção, uma vez
que o valor mediano de EBITDA apurado em 2015 foi de apenas 14.573€.

Isto significa que metade das empresas analisadas apresentaram valores de EBITDA inferiores a
14.573€. Ainda assim, este valor de referência aumentou 21,8% face a 2014, 40,9% face a 2013, e
101,8% face a 2012.
Do universo das 14.053 empresas analisadas, 10% apresentaram, em 2015, valores de EBITDA
superiores a 157.585€, tendo 20% apresentado valores superiores a 67.399€.

Em ambos os casos, os valores de referência foram superiores aos apurados nos anos anteriores.
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B. VALOR POR CLASSES DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
Analisando os resultados obtidos, por classe de alvará, verifica-se que os valores médios de
EBITDA de 2015 foram, na maioria das classes, superiores aos verificados em 2014, 2013 e 2012,
com exceção das empresas detentoras de alvará em classe máxima 8 e 9, e na classe 4 em 2012.

Analisando o subgrupo das empresas de construção titulares de alvará de classe máxima 1 a 4,
verificou-se, em 2015, uma subida generalizada no valor médio de EBITDA, face a 2014.

A situação de aumento expressivo no valor médio do EBITDA das empresas de alvará com classe
máxima 4, em 2015, deve-se, essencialmente, ao valor negativo de EBITDA de uma dessas
empresas (-142.266.853€) verificado em 2014. De referir que esta situação já se tinha verificado,
com a mesma empresa, em 2013, pelo que, excluindo esta situação, o valor em 2015 segue em
linha com os anos anteriores a 2013.
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No subagrupamento das empresas de construção titulares de alvará de classe máxima 5 a 7,
verificou-se, em 2015, uma subida generalizada no valor médio de EBITDA, face a 2014.

A subida acentuada do valor médio de EBITDA das empresas titulares de alvarás de classe máxima
7, verificada em 2015, deve-se, essencialmente, aos valores negativos de EBITDA apresentados
pelas empresas por duas dessas empresas (-9.556.584€) e (-7.547.188€) em 2014. Excluindo estas
duas situações, a evolução está em linha com os anos anteriores a 2014.
Relativamente às empresas detentoras de alvará em classe máxima 5 e 6, verifica-se um aumento
do valor médio de EBITDA face ao apurado em 2014, confirmando a tendência de aumento
verificada nos anos anteriores.

Relativamente às restantes empresas de construção titulares de alvará, verificou-se, em 2015,
uma descida no valor médio de EBITDA, face a 2014, tanto no caso das empresas titulares de
alvará em classe 9 como nas de classe 8.
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As empresas detentoras de alvará em classe máxima 9 registaram em 2015 um valor médio de
EBITDA de 5.949.733€, o que correspondeu a uma redução de quase 32% face a 2014, de 29,0%
face a 2013 e de 24,0% face a 2012.
De forma ainda mais negativa, as empresas titulares de alvará em classe máxima 8, registaram,
em 2015, um valor médio de EBITDA de 87.008€, representando uma queda na ordem dos 94%
relativamente ao apurado em 2014.
Para esta diminuição verificada em 2015, contribuíram os valores negativos de EBITDA de apenas
uma empresa (-36.727.862€). Excluindo esta situação o valor médio do EBITDA, para a classe
máxima 8, seria de 1.311.270€, em linha com o verificado em 2014.
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III.

QUADRO SÍNTESE DOS VALORES EBITDA (2013-2015)
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