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Âmbito O presente trabalho teve por objetivo apoiar a APCAP - Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagens 
(“APCAP”) na quantificação indicativa do impacto económico das (sub)concessões rodoviárias, na economia nacional.
O âmbito das (sub)concessões rodoviárias a incluir na presente análise, foi definido pela APCAP.
O estudo seguiu uma abordagem, que considera a metodologia Análise Custo Benefício, para a quantificação de impactos diretos económicos associados às 
(sub)concessões rodoviárias definidas, tendo recorrido a fontes de informação públicas e ao estudo de tráfego desenvolvido pela TIS, específico para este projeto.

Principais 
fontes de 
informação

No decurso do nosso trabalho, foram utilizadas informações fornecidas por entidades externas, sem verificação independente. Não assumimos qualquer 
responsabilidade pela verificação das referidas informações.
As nossas principais fontes de informação foram: APCAP, TIS, UTAP, UTAO, IP, DGTF, estudos ACB ex-ante públicos.
O estudo de tráfego desenvolvido pela TIS serviu de base para análise da PwC, fornecendo as variáveis tempo de viagem, tráfego, mix ligeiros/pesados e 
distância, em termos históricos e projeções futuras, para os dois cenários. Este estudo da TIS partiu da procura atual e simulou o que seria a procura na rede 
rodoviária num cenário “do nothing”, para o grupo de (sub)concessões em estudo.
Os dados relativos à sinistralidade das concessões foram fornecidos pela APCAP. 
De salientar que as conclusões obtidas e os cálculos efetuados estão dependentes da qualidade da informação utilizada em todos os aspetos materialmente 
relevantes.

Limitações 
de âmbito

Salientamos que o nosso trabalho foi sujeito a determinadas restrições e limitações, nomeadamente:
• A informação relativa ao investimento e aos custos operacionais de cada uma das (sub)concessões rodoviárias, apresenta limitações ao nível da sua 

disponibilidade pública, tendo sido realizadas estimativas com base em rácios por quilómetro, nos casos em que a informação não estava disponível;
• O âmbito do projeto não contemplou auscultação direta das empresas concessionárias e subconcessionárias;
• Por considerar apenas a vertente económica do investimento, exclui-se da análise os restantes custos financeiros;
• Os resultados e conclusões do presente relatório devem ser analisados à luz do âmbito, do período de execução (ano de 2019), fontes de informação e 

restrições e limitações acima referidas, podendo não identificar todos os aspetos relevantes e que poderiam inclusive alterar as conclusões alcançadas;
• O presente estudo não teve em consideração os impactos da Pandemia COVID-19, pois a análise e os dados considerado foram prévios à mesma.

5 Anexos
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Pontos prévios
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O presente estudo pretende medir o impacto nacional das (sub)concessões rodoviárias, 
desenvolvidas em modelo PPP, na sociedade, numa ótica económica do investimento. A Análise 
Custo Benefício (ACB) foi utilizada com base no referencial da CE a 2014

1 Introdução
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Metodologia

• A análise económica avalia o valor social do investimento, ou seja, a 
contribuição do investimento para o bem-estar económico da região 
ou país. A metodologia usada para o desenvolvimento da análise 
económica foi a proposta pela Comissão Europeia, no Guide to Cost
Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020 (dezembro de 
2014) 

• Esta metodologia é baseada no método incremental, em que o 
impacto do investimento é medido pela comparação entre o cenário 
escolhido (investimentos realizados) e o cenário do minimum (caso 
não tivessem sido realizados os investimentos nas concessões), ao 
nível dos seus custos e dos seus benefícios. É conhecido como o 
método Rule of Half e tem por base o mesmo guia da União Europeia 
acima referido

Enquadramento
Âmbito da análise

• A análise do impacto na sociedade a nível económico, social e 
ambiental das (sub)concessões rodoviárias, desenvolvidas em 
modelo Parceria Público-Privada (PPP), envolveu o estudo de 14 
concessões e subconcessões, de acordo com o pretendido pela 
Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-
Estradas ou Pontes com Portagens (APCAP)
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A PwC seguiu uma abordagem, que considera a metodologia ACB, para a quantificação de impactos 
diretos económicos associados às (sub)concessões rodoviárias em estudo, tendo recorrido a fontes 
de informação públicas e ao estudo de tráfego desenvolvido pela TIS, específico para este projeto

1 Introdução
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Overview da abordagem e fontes de informação
Base de partida

• Identificação das 
concessões a estudar

• Identificação da 
informação disponível

• Definição de 
pressupostos-chave, 
nomeadamente, para 
colmatar a eventual 
inexistência de 
informação

Recolha e análise de informação

• Levantamento de informação pública existente relativamente:
- Investimento
- Custos de manutenção
- Tempo de viagem
- Tráfego
- Mix do tráfego ligeiros e pesados
- Distância percorrida

• Análise de coerência dos dados relativamente a custos de investimento e de 
manutenção entre as diversas fontes de informação

• Cálculo de métricas destinadas a colmatar lacunas de dados

Quantificação de impactos económicos

• Quantificação de custos económicos:
- Custo de construção
- Custo com manutenção das infraestruturas

• Quantificação de benefícios económicos:
- Poupança de tempo
- Menores custos operacionais dos veículos rodoviários
- Acidentes rodoviários evitados
- Redução da emissão de gases com efeito estufa

• Cálculo de indicadores de desempenho:
- Taxa Interna de Rentabilidade Económica (TIRE)
- Valor Atual Líquido Económico (VALE) 
- Rácio Benefício-Custo (B/C)

Análise de sensibilidade

• Identificação de variáveis 
críticas

• Análise de sensibilidade / 
risco probabilístico
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• A APCAP definiu o 
âmbito do estudo

• A PwC propôs uma 
metodologia de 
quantificação de 
impacto económico e 
a APCAP 
acompanhou a 
definição da 
metodologia utilizada

• Os custos de investimento e de manutenção foram parcialmente obtidos 
através de informação pública disponível em relatórios da UTAP, UTAO, 
DGTF. Os restantes foram estimados através de métricas baseadas em 
valores por quilómetro obtidas nos valores reais. Para casos pontuais, foram 
recebidos inputs das empresas concessionárias

• A TIS desenvolveu um estudo de tráfego a partir da procura atual e simulou o 
que seria a procura na rede rodoviária num cenário “do nothing”, para o grupo 
de (sub)concessões em estudo. Este estudo serviu de base para análise da 
PwC, fornecendo as variáveis tempo de viagem, tráfego, mix ligeiros/pesados e 
distância, em termos históricos e projeções futuras, para os dois cenários.

• Os dados relativos à sinistralidade das concessões foram fornecidos pela 
APCAP

• A metodologia de apuramento dos custos e benefícios 
económicos, seguiu a metodologia da Comissão Europeia, 
tendo sido as principais fontes das métricas o próprio guia 
(Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 2014-
2020) e o relatório HEATCO (Developing Harmonised
European Approaches for Transport Costing and project
assessment)

• Para adaptar ou atualizar indicadores, foram também 
utilizadas fontes como o INE, o Banco de Portugal, o FMI, e 
Departamentos de Transporte de outros países

• A PwC efetuou a análise de 
sensibilidade de acordo com 
as recomendações da 
Comissão Europeia

• A análise de risco foi efetuada 
recorrendo ao software 
Crystal Ball, com base no 
método de Monte Carlo, 
considerando 100 mil 
iterações, e em ferramentas 
de modelização de previsão
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A análise contempla 14 concessões e subconcessões de autoestradas, itinerários principais e 
complementares (IP e IC). Estas (sub)concessões desempenham um importante papel económico e 
social de ligação das regiões, dando um contributo significativo à sua atividade económica

2 Breve enquadramento das (sub)concessões
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Fonte: APCAP, DGTF e análise PwC

4

6

Extensão: 1 787 km

# Áreas de serviço*: 66

Tráfego médio diário anual (TMDA): 9 297 veículos

Receitas anuais de portagens: €231 milhões

5

*1 por cada sentido

Principais indicadores de 2018 das (sub)concessões consideradas: 

# Concessões: 7
# Subconcessões: 7

• A22 Via do Infante

• N125 Algarve Litoral

• A26/IP2 Baixo Alentejo

• A33 Baixo Tejo

• A23 Beira Interior

• A25 Beira Litoral e Alta

• A13 Pinhal Interior

• A8/A19/IC9 Litoral Oeste

• A17 Litoral Centro

• A24 Interior Norte

• IP2/IC5 Douro Interior

• A4 AE Transmontana

• A27/A28 Norte Litoral

• A32/A41/A43 Douro Litoral

AnexosQuantificação de impactos económicos e análise de sensibilidadeMetodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
Breve enquadramento das (sub)concessõesIntroduçãoÍndice



PwC fevereiro 2021
Estritamente privado e confidencial

Overview (sub)concessões consideradas – dados 2018 (1/4):
Mapa Concessões Enquadramento Traçado Acionistas Início 

conc. (ano)
Fim conc. 

(ano)
Distância 

(km)
# áreas de 

serviço
Tráfego Médio 
Diário Anual

A22
Via do Infante

É a autoestrada que atravessa longitudinalmente a 
região do Algarve, permitindo a ligação ao Alentejo 
e a Lisboa

Bensafrim-Espanha Cintra 2000 2030 127 8 14 383

N125
Algarve Litoral

A EN 125 desenvolve-se ao longo da Costa 
Atlântica Sul, entre Vila do Bispo e Vila Real de 
Santo António, assegurando a ligação inter-
regional entre diversos concelhos vizinhos ou 
próximos, bem como as ligações entre áreas 
urbanas e vias de articulação com a rede 
fundamental e acessos IP1 e A2

Vª Bispo-Vª Real 
St. António

Conduril, 
Elevo,
Iridium, 
Tecnovia

2009 2039 273 2 19 529

A26/IP2
Baixo Alentejo

A A26  – Autoestrada do Baixo Alentejo é um 
projeto que, quando concluído, estará integrada no 
itinerário IP8 em toda a sua extensão, e no IC33 no 
troço entre Santiago do Cacém e Roncão. A A26 
fará a ligação entre as cidades de Sines e Beja, 
passando por Santiago do Cacém e Ferreira do 
Alentejo
O projeto da A26 tem dois objetivos: escoamento 
de produtos do porto e da refinaria de Sines, assim 
como, a aproximação da cidade de Beja e do seu 
aeroporto à A2 e, por conseguinte, a Lisboa

A26: Sines-Relvas 
Verdes
IP2: S.Manços-
Castro Verde

Conduril, 
Elevo, Iridium, 
Tecnovia, 
outros

2009 2039 344 4 4 387

Na região do Algarve, as concessões da A22 e N125 ligam o Barlavento ao Sotavento Algarvio. Na 
região do Baixo Alentejo, a A26 permite a ligação ao porto e à refinaria de Sines, assim como, a 
aproximação de Beja à A2 e, por conseguinte, a Lisboa

2 Breve enquadramento das (sub)concessões
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Mapa Concessões Enquadramento Traçado Acionistas Início 
conc. (ano)

Fim conc. 
(ano)

Distância 
(km)

# áreas de 
serviço

Tráfego Médio 
Diário Anual

A33
Baixo Tejo

A subconcessão do Baixo Tejo faz a ligação entre 
as duas pontes que ligam, atualmente, o Rio Tejo, 
compreendendo 5 lanços
O principal objetivo destes lanços é melhorar as 
acessibilidades da rede metropolitana de Lisboa, 
nomeadamente através do interface de Coina com 
a articulação aos comboios da AML

Monte da Caparica-
Montijo

Brisa, TIIC, 
outros 2009 2039 77 2 28 794

A23
Beira Interior

A Autoestrada da Beira Interior (A23) estabelece 
uma ligação com a fronteira de Espanha por Vilar 
Formoso, atravessando o país de Torres Novas à 
Guarda

Abrantes-Guarda Globalvia 1999 2029 178 10 6 884

A25
Beira Litoral e 
Alta

A A25 é um eixo rodoviário transversal ao país por 
onde, a cada dia, passam, de e para Portugal, 
milhares de toneladas de mercadorias

Aveiro-
Vilar Formoso

Ardian
Infrastructure
Fund IV

2001 2031 173 14 9 882

A13
Pinhal Interior

A A13 que liga Tomar a Condeixa permite a 
ligação, nesse ponto, à A1

Entroncamento-
Coimbra

Ardian
Infrastructure
Fund IV

2010 2040 93 2 4 320

Na região do Baixo Tejo, a concessão da A33 visa melhorar as acessibilidades da rede metropolitana 
de Lisboa, com ligação a comboios e às duas pontes sobre o Tejo

2 Breve enquadramento das (sub)concessões
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A13

A25

A23

Overview (sub)concessões consideradas – dados 2018 (2/4):

AnexosQuantificação de impactos económicos e análise de sensibilidadeMetodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Mapa Concessões Enquadramento Traçado Acionistas Início 
conc. (ano)

Fim conc. 
(ano)

Distância 
(km)

# áreas de 
serviço

Tráfego Médio 
Diário Anual

A8/A19/IC9
Litoral Oeste

A concessão Litoral Oeste, composta por 3 troços, 
permite a ligação entre a A8 e a A1 em Leiria, bem 
como conectar a praia da Nazaré, o Mosteiro da 
Batalha e o Convento de Cristo em Tomar

A8: Lisboa-Leiria
A19: S.Jorge-Leiria
IC9: Nazaré-Tomar

Roadis, Brisa, 
TIIC 2009 2039 109 0 6 757

A17
Litoral Centro

A Concessão Litoral Centro explora a A17, um 
importante eixo complementar à A1 nas 
deslocações para o Norte e para o Oeste

Marinha Grande-
Aveiro Brisa e outros 2004 2034 93 6 7 097

A24
Interior Norte

Com esta nova concessão, é aumentada, 
substancialmente, a área de influência dos 
concelhos do Alto Douro

Viseu-Vila Verde da 
Raia Meridiam 2000 2030 158 8 5 031

IP2/IC5
Douro Interior

Com esta nova concessão, é aumentada, 
substancialmente, a área de influência dos 
concelhos Transmontanos

IP2: Bragança-
Guarda/IC5: Alijó-
Mir. do Douro

Lineas, 
Elevogroup 2008 2038 250 0 1 748

A4
Túnel do Marão
+ AE 
Transmontana

Com a nova A4, o percurso entre Vila Real e 
Bragança é feito de forma mais segura e rápida

Amarante-
Quintanilha

Infraestruturas 
de Portugal 
(Túnel do 
Marão)
Globalvia (AE 
Transmontana)

2008 2038 186 6 6 752

Na região das Beiras, as concessões permitem uma ligação transversal no território nacional, onde 
escoam milhares de toneladas de mercadorias, bem como a entrada de veículos pela fronteira de 
Espanha

2 Breve enquadramento das (sub)concessões
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A17

A8

A4

A24

IP2

Overview (sub)concessões consideradas – dados 2018 (3/4):
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Mapa Concessões Enquadramento Traçado Acionistas Início 
conc. (ano)

Fim conc. 
(ano)

Distância 
(km)

# áreas de 
serviço

Tráfego Médio 
Diário Anual

A27/A28
Norte Litoral

A A28 permite a entrada de fluxo de veículos pela 
fronteira com Espanha em Viana do Castelo e 
ligação ao Porto

A27: Viana do 
Castelo-P.Lima
A28: Porto-
Caminha

Cintra 2001 2031 111 4 22 362

A32/A41/A43 
Douro Litoral

A concessão Douro Litoral explora uma 
infraestrutura rodoviária que serve a área 
metropolitana do Porto

A32 – S.J.Madeira
– Carvalhos/A41 –
Picoto – Nó com a 
A42/ A43 –
Gondomar – Nó 
com a A41

Brisa e outros 2007 2034 79 0 9 982

A concessão Norte Litoral trouxe benefícios para o fluxo de veículos na fronteira com Espanha. Já a 
concessão Douro Litoral, promove uma melhor circulação na área metropolitana do Porto

2 Breve enquadramento das (sub)concessões
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A27

A28

Overview (sub)concessões consideradas – dados 2018 (4/4):

A41A43

A32
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Horizonte Temporal • Foi considerado um período de avaliação entre 1999 e 2040, sendo que cada concessão apresenta, em média, 30 anos de contrato

Taxa de desconto • Todos os custos e benefícios considerados durante o período de análise são descontados para o seu valor atual, usando uma taxa de desconto 
social. A taxa de desconto social reflete o custo de oportunidade social. A taxa de desconto social recomendada pela Comissão Europeia para 
projetos desta natureza é 5.0%

Correção de Preços 
de Mercado

• De uma forma geral, quando os preços de mercado não refletem os custos de oportunidade dos inputs e outputs devem ser convertidos a preços 
“sombra”, particularmente os custos com pessoal devido à componente fiscal associada a este input. Deste modo, os preços de mercado incluídos 
na análise, no caso do investimento e dos custos de manutenção, foram ajustados pelo respetivo custo de oportunidade

• De acordo com as recomendações da Comissão Europeia os preços considerados na Análise Custo-Benefício são líquidos de IVA, de outros 
impostos indiretos e brutos de impostos diretos. Adicionalmente, os custos com pessoal foram ajustados pelo fator de conversão de 
salários de 80% proposto no Guia Cost Benefit Analysis for Investment Projects

• De forma a estimar os custos com pessoal nas várias componentes de investimento, com base nos dados estatísticos publicados pelo Banco de 
Portugal, foi estimado que os custos com pessoal representam ~23% das componentes de construção do projeto

Preços de referência • Todos os custos e benefícios são estimados a preços constantes de 2018

Valor residual 
económico 

• Para efeitos do cálculo do valor residual económico, foi seguida a metodologia definida pelo Guia Cost Benefit Analysis for Investment Projects: para 
projetos com ativos com vida útil económica superior ao período de referência, o seu valor residual será determinado pelo cálculo do valor atual 
líquido dos fluxos de caixa nos anos de vida remanescente da operação

Disposição marginal 
a pagar, 
“Willingness-to-pay” 
(WTP)

• A disposição marginal a pagar (WTP) do utilizador mede o valor máximo que os consumidores estão dispostos a pagar por uma unidade de um 
determinado bem, e é usada para estimar o(s) benefício(s) direto(s) relacionados com o uso dos bens ou serviços prestados pelo projeto

• Por se considerar que os consumidores estarão dispostos a pagar mais por alguns fatores, e essa disponibilidade está relacionada com o aumento 
da sua produtividade, foi aplicada uma taxa de crescimento do PIB real nacional às seguintes variáveis: valor do tempo, custos com 
sinistralidade e custos com emissões de gases 

A análise económica avalia o valor social do investimento, ou seja, a contribuição da Operação para o 
bem-estar económico do país. A metodologia usada para o desenvolvimento da análise económica 
foi a proposta pela Comissão Europeia no Guia Cost Benefit Analysis of Investment

3 Metodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Fonte: Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020 (dezembro de 2014) e análise PwC

Principais pressupostos gerais

AnexosQuantificação de impactos económicos e análise de sensibilidadeMetodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Neste estudo foram considerados os custos de investimento (CAPEX) e operacionais (OPEX) das 
(sub)concessões rodoviárias

3 Metodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Fonte: UTAP, UTAO, Orbis, IP, ACB ex-antes públicos e análise PwC

Na análise de custos apresenta-se o conjunto de fluxos associados aos custos de investimento e 
de operação e manutenção, de acordo com a seguinte metodologia:

Custos de investimento e operacionais 

Histórico Projeções
CAPEX • Os valores acumulados reais históricos, até 2014, 

contemplam os investimentos realizados pelos parceiros 
privados (fonte UTAP)

• Para distribuição anual do CAPEX, até 2014, os três 
primeiros anos foram considerados de investimento 
inicial. Os restantes montantes foram imputados aos 
restantes anos, com base na alocação estimada em 
contexto ACB ex-ante

• Os valores anuais históricos, entre 2015 e 2018, foram 
igualmente obtidos através da UTAP 

• Para o custo de 
investimento de reposição 
futuro foi utilizada uma 
média de custo anual por 
km, com base em 
projeções estabelecidas 
pela UTAO até 2038, para 
9 concessões não 
especificadas

OPEX • Com base nas demonstrações financeiras de cada 
(sub)concessão, foram considerados os custos de FSEs
e com pessoal, anuais. Esses valores reais históricos 
abrangem os anos de 2015 a 2018

• Foram, igualmente, imputados encargos com cobranças 
de portagens da IP (valor médio anual/km) às 
(sub)concessões que não têm este encargo

• Para os restantes anos foram considerados valores 
médios por km

• Partindo dos valores 
históricos reais, foi 
calculado um custo médio 
anual por km, após 2018

• Foi considerado que o 
crescimento dos 
encargos operacionais 
evoluem ao mesmo ritmo 
que o tráfego

Custos estimados com o investimento e operação no período de 
análise (a preços de 2018)

Para detalhe anual, consultar Anexo 1

Entre 1999 e 2040, são esperados custos acumulados, a preços de 2018, 
em CAPEX de ~€9.1 mil milhões e em OPEX de ~€7.9 mil milhões, 
totalizando um custo global no período de análise de ~€17.0 mil milhões

NOTA:
Adicionalmente, face à metodologia aplicada em histórico e projeções 
para OPEX e CAPEX, alguns destes valores, tanto históricos como 
projetados, foram obtidos em contacto com as próprias concessões que 
cederam informação de custos estipulados em contrato
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O investimento em novas vias apresenta benefícios económicos para a sociedade que advêm, 
potencialmente, de menos: tempo para percorrer uma distância, sinistralidade, custos operacionais 
e emissões de gases

3 Metodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Variação Custos Operacionais
Os custos incorridos pelos ocupantes para operar o veículo variam de acordo com o número de 
quilómetros percorridos 

Variação de emissão de gases poluentes
A emissão de gases poluentes por quilómetro percorrido por cada veículo varia de acordo com a 
alteração do tráfego diário e a distância percorrida

Variação de sinistralidade
A construção de novos troços de melhor qualidade tem influência nas taxas de sinistralidade. Menos 
quilómetros percorridos e melhor qualidade, tendem a ter impacto positivo na redução de acidentes 
rodoviários

Tempo de viagem 
A construção de uma autoestrada resulta na redução de tempo de viagem. Essa redução traduz-se num 
benefício social para os ocupantes do veículo

Whole
leadership

Benefícios 
Económicos

Fonte: Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020 (dezembro de 2014) e análise PwC

Benefícios económicos estimados
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Custo por Veículos x quilómetro

A utilização de veículos por parte dos utentes tem custos operacionais associados. A redução do 
número de km percorridos leva a uma poupança benéfica para a sociedade

3 Metodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Fonte: Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020 (dezembro de 2014), Departamento de Transporte do Minnesota e análise PwC

• O Guia da Comissão Europeia recomenda um custo 
operacional de €0.30 por veículo.km, por ano, para veículos 
de passageiros, incluindo o custo do combustível e toda a 
depreciação do veículo, quer física quer contabilística

• Quanto ao transporte de mercadorias, considerou-se que é 
2.84x o custo do veículo de passageiros (informação do 
Departamento de Transporte do Minnesota): €0.85 por 
veículo.km

• A utilização de veículos rodoviários obriga os 
utentes a suportar os custos de operação dos 
mesmos, que dependem da distância percorrida e 
da velocidade de tráfego

• A introdução ou melhoria de alternativas tem 
repercussões económicas para a sociedade em 
termos de custo de utilização dos veículos, na 
medida em que as opções geradas pela mudança 
na oferta se refletem numa diferença em termos de 
número de veículos / km e velocidades médias 
alcançadas por utilizadores da rede como um todo

• O benefício económico referente à poupança de 
custos operacionais dos veículos rodoviários reúne 
duas componentes principais, que variam com a 
velocidade e o tipo de utilização: 

- custos de combustível
- desgaste do veículo

• O benefício resulta da necessidade de percorrer 
uma menor distância para alcançar o mesmo 
destino

Benefícios associados à variação de custos operacionais
Principais pressupostosRacional

Benefícios estimados associados a custos operacionais
(a preços de 2018)

Para detalhe anual, consultar Anexo 1

Tipologia de tráfego €, 2018
Ligeiros 0.30

Pesados 0.85
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A possível redução de gases poluentes é considerado um benefício para a sociedade. Foram 
considerados os custos de emissão de quatro agentes poluentes. A redução de distâncias percorridas 
com as novas vias tem um impacto benéfico para os utentes

3 Metodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Fonte: Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020 (dezembro de 2014), HEATCO, TREMOVE, INE e análise PwC

• Foram utilizados valores de referência, sugeridos pela HEATCO, para o 
custo por tonelada emitida, atualizados para o ano 2018

• Adicionalmente, com base no modelo TREMOVE, foi calculado o fator 
de emissão por tipologia de veículo

• A quantificação dos impactos ambientais tem como 
foco a comparação entre os benefícios e custos 
ambientais dos cenários de modernização face ao 
cenário “do nothing”

• Os veículos rodoviários de passageiros e 
mercadorias são alimentados por combustíveis 
fósseis* e libertam elementos para a atmosfera que 
resultam num custo económico para a sociedade

• Este custo económico assenta nos efeitos nocivos 
que a emissão de poluentes tem para a saúde 
pública (problemas cardiovasculares e respiratórios) 
e na deterioração das infraestruturas gerais

• A análise considerou os custos externos associados 
à poluição atmosférica, tais como as emissões de 
partículas, óxidos de azoto (NOx), dióxido de 
enxofre (SO2) e compostos orgânicos voláteis 
(COVMM), analisando a diferença no tráfego 
rodoviário por distância entre ambos os cenários

Benefícios associados à variação de emissão de gases poluentes
Principais pressupostosRacional

Benefícios estimados associados à variação de emissão de gases 
poluentes (a preços de 2018)

*Dada a reduzida dimensão da frota de veículos elétricos em circulação e a sua predominância em áreas urbanas, não foi considerada a sua inclusão na análise

Para detalhe anual, consultar Anexo 1

Indicador €, 2018

NOx 3 789 

NMVOC 1 353 

SO2 2 571 

PMne 50 068

Custo por tonelada emitida

Indicador Ligeiros Pesados

NOx 0.2852 4.6758 

NMVOC 0.1296 0.1581 

SO2 0.0013 0.0038 

PMne 0.0120 0.0521 

Fatores de emissão
(ton/106 VKm)
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Com a construção de vias mais modernas e com melhores condições, o risco de acidentes é mais 
reduzido, tanto no novo troço, como nos secundários que ficaram libertos de tráfego. É atribuído um 
benefício por veículo, por km, na prevenção de sinistros

3 Metodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Fonte: Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020 (dezembro de 2014), HEATCO, Departamento de Transporte do Reino Unido, INE e análise PwC

• De forma a calcular a variação de sinistralidade, foi assumida uma 
média anual histórica por tipo de casualidade (mortos, feridos graves e 
ligeiros) antes e depois da existência das concessões em análise para 
medir o impacto das mesmas no trânsito de veículos

• Adicionalmente, a HEATCO sugere custos por casualidade evitada em 
Portugal que são aplicados à variação das médias anuais de 
incidentes antes e depois da existência destas concessões

• A criação de novos lanços, mais modernos, que 
permitem percorrer o mesmo percurso numa menor 
distância, proporcionam melhores condições aos 
novos utilizadores da via, reduzindo o risco de 
acidentes de viação. Por outro lado, a libertação de 
algum tráfego das vias secundárias faz com que 
também reduza o risco de acidentes nas mesmas. 
Assim, o número de acidentes, associado a um 
valor do veículo.km, deverá reduzir

• A análise realizada considera os seguintes tipos de 
acidentes:

- Acidentes com fatalidades
- Acidentes com feridos graves
- Acidentes com feridos ligeiros

• Esta metodologia assume que o custo de um 
acidente fatal para a sociedade é igual ao Valor 
Estatístico da Vida (VSL), e relaciona esse valor 
com o PIB per capita do país, reconhecido 
internacionalmente como um benchmark apropriado

Benefícios associados à variação de sinistralidade
Principais pressupostosRacional

Gravidade €/vítima, 2018

Mortos 1 086 620 

Feridos Graves 145 334 

Feridos Ligeiros 10 014 

Valor prevenção acidentes em Portugal

Benefícios estimados associados à variação de sinistralidade 
(a preços de 2018)

Para detalhe anual, consultar Anexo 1
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As novas autoestradas, por permitirem chegar ao mesmo destino em menos tempo, providenciam o 
benefício de poupança de tempo aos utentes das vias. As métricas de monetização do tempo em 
dinheiro seguem regras da União Europeia 

3 Metodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
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Fonte: Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 2014-2020 (dezembro de 2014), External Costs of Transport, Outubro de 2004, HEATCO, INE e análise PwC

• De forma a aplicar o VOT por indivíduo que beneficia das 
novas concessões rodoviárias, foram considerados 
pressupostos relativamente à finalidade da deslocação e 
à ocupação média do veículo

• A HEATCO compilou métricas que traduzem o tempo em 
valor. Adicionalmente, com base em dados do INE, foi 
calculado o VOT dos veículos pesados com base no seu 
peso médio

• Considerou-se que, com estas novas concessões, é 
expectável que a sociedade beneficie do facto de 
fazerem os mesmos percursos a uma velocidade 
mais alta e necessitando de percorrer menores 
distâncias

• Dessa forma, os passageiros e a mercadoria 
gastarão menos tempo na viagem, o que representa 
um benefício económico 

• O "Valor do Tempo" (VOT) foi calculado com base 
nos valores fornecidos pela HEATCO (apresentados 
na tabela ao lado) 

• Assim, para o tráfego esperado de passageiros e 
mercadorias, considera-se o tempo poupado face ao 
cenário “do nothing”

Benefícios associados à variação do tempo de viagem
Racional Tráfego por categoria de veículo por 

finalidade

Taxa de ocupação por categoria de 
veículo

Valor do tempo (€/pax.hora, 2018)

Finalidade Ligeiros Pesados

Lazer 70% 0%

Trabalho 30% 100%

Finalidade Ligeiros Pesados

Lazer 1.8 0

Trabalho 1.3 1.3

Tipologia de tráfego Negócios Privado

Ligeiros 26.17 € 9.50 € 

Pesados 38.37 € -

Benefícios estimados associados à variação do tempo de viagem 
(a preços de 2018)

Para detalhe anual, consultar Anexo 1

Principais pressupostos
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Poupança de tempo Redução da sinistralidade

Redução de emissão de gases Redução de custos operacionais

O benefício económico com maior expressão corresponde à poupança de tempo. Em termos 
acumulados, o valor dos benefícios supera o valor dos custos em cerca de ~2.3x
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Quantificação dos custos e benefícios económicos associados às (sub)concessões

Custos económicos estimados
(a preços de 2018)

Para detalhe anual, consultar Anexo 1

Fonte: análise PwC

Benefícios económicos estimados
(a preços de 2018)

Para detalhe anual, consultar Anexo 1
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O benefício económico líquido apurado, totaliza ~€17.6 mM. Tal considera o valor residual, que foi 
determinado através cálculo do valor atual líquido, considerando a sua perpetuidade sem 
crescimento

4 Quantificação de impactos económicos e análise de sensibilidade
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Quantificação do benefício económico líquido
Total do benefício económico líquido descontado (a preços de 2018)

Fonte: análise PwC

Principais pressupostos

• Para determinar os benefícios e os custos económicos à data de 
referência do estudo, 2018, com base na taxa de desconto de 
referência, 5%, foi aplicado o fator de desconto a todos os anos 
de análise, atualizando inclusivamente custos anteriores a 2018 à 
data

• O valor residual considera tanto uma continuação dos 
benefícios como dos custos operacionais e de investimento. 
Para efeitos do cálculo do valor residual económico, foi utilizada a 
fórmula de Gordon aplicada ao último cash-flow de projeção 
considerando uma taxa de crescimento de 0%
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Os principais indicadores das 14 (sub)concessões são positivos, indicando impacto positivo na 
sociedade: VAL E de ~€11 a €26 mil milhões, TIR E de 8.6-10.9% e um rácio benefício-custo de 1.39 
a 2.10, com um intervalo de confiança de 95%

4 Quantificação de impactos económicos e análise de sensibilidade
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Resultado da análise económica

Fonte: análise PwC

A análise económica do investimento nas 14 (sub)concessões considerou os 
seguintes indicadores:

• Valor Atual Líquido Económico (VALE) - fluxos de caixa económicos 
descontados. O investimento é considerado economicamente viável se VALE> 0

• Taxa Interna de Rentabilidade Económica (TIRE) - taxa em que os fluxos de 
caixa económicos do investimento são descontados para obter um VAL igual a 
zero

• Rácio Benefício-Custo (B/C) - rácio dos benefícios atualizados e dos custos 
atualizados. Este indicador é uma medida da capacidade de os benefícios do 
projeto financiarem os custos do investimento

Os diferentes custos e benefícios económicos estimados são apresentados na tabela 
ao abaixo:

Conclusões:
Os indicadores de desempenho revelam um investimento economicamente viável.

De acordo com a análise de risco efetuada (ver anexo 2), os indicadores de desempenho, 
com um intervalo de confiança de 95%, situam-se entre:

• O Valor Atual Líquido Económico é estimado em € 11 a €26 mil milhões. O facto de o 
valor do VAL económico ser positivo indica que o benefício supera o custo durante o 
período analisado

• A Taxa Interna de Rentabilidade Económica (TIR Económica) do Projeto foi estimada 
entre 8.6% e 10.9%, o que excede a taxa de desconto social de 5% 

• Finalmente, a Relação Benefício/Custo do investimento estima-se entre 1.39 e 2.10, o 
que significa que o valor atualizado dos benefícios económicos é de 1.39 e 2.10 vezes 
superior ao valor descontado dos custos económicos

€38 375 m

Custos Económicos €(17 010) m

Cash-flow Descontado (1999 - 2040) €7 768 m

Valor Residual Descontado €9 864 m 

Benefícios Económicos

Valor Atual Líquido Económico (VAL E) @ 5%
Taxa Interna de Rentabilidade Económica (TIR E)
Rácio Benefício-Custo (B/C)

€10 704 m a €25 996 m 
8.6% a 10.9%

1.39 e 2.10
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milhões de € 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Benefícios 946      849      894      941      990      1 041   1 094   1 124   1 156   1 203   1 253   1 277   1 318   1 359   1 401   1 445   1 490   1 559   1 630   1 704   1 781   1 861   

Poupança de tempo 703      612      650      692      737      783      829      860      892      932      974      1 000   1 035   1 071   1 108   1 146   1 185   1 250   1 317   1 387   1 460   1 536   
Redução da sinistralidade 170      173      176      178      181      184      186      189      192      195      198      201      204      207      210      213      216      220      223      226      230      233      
Redução de emissão de gases 1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          2          2          2          
Redução de custos operacionais 72        63        67        69        71        74        78        74        71        75        80        76        78        80        82        85        87        88        88        89        90        90        

Custos 224      236      245      246      253      244      248      262      256      262      279      255      282      291      270      272      283      290      289      289      294      297      
Capex 27        38        48        44        48        35        35        37        32        31        45        28        45        45        24        24        33        32        29        27        30        30        
Opex 198      198      197      202      205      209      214      225      223      231      234      227      237      246      246      248      251      258      259      262      265      268      

Mais/menos valia 721      613      649      695      737      797      846      863      900      941      973      1 022   1 035   1 068   1 131   1 173   1 206   1 268   1 341   1 415   1 486   1 563   

milhões de € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Benefícios -           41        98        182      276      294      328      454      501      546      553      575      690      723      736      741      762      815      850      897      

Poupança de tempo -           13        15        59        162      181      218      328      370      410      415      409      500      515      528      535      553      588      618      658      
Redução da sinistralidade -           28        82        115      116      115      117      131      132      135      136      159      161      159      152      151      152      156      160      166      
Redução de emissão de gases -           0          0          0          0          0          (0)         (0)         0          0          0          0          0          1          1          1          1          1          1          1          
Redução de custos operacionais -           1          1          7          (2)         (2)         (8)         (5)         (1)         (0)         2          7          28        49        55        55        56        70        71        72        

Custos 37        312      1 058   1 419   753      174      217      210      238      151      765      1 762   1 733   726      295      260      300      246      283      203      
Capex 37        279      996      1 352   684      105      146      137      162      62        597      1 548   1 410   479      82        56        38        51        76        25        
Opex -           33        63        67        69        70        71        73        76        90        168      214      323      247      213      204      262      195      207      178      

Mais/menos valia (37)       (271)     (960)     (1 237)  (476)     120      111      244      263      394      (212)     (1 187)  (1 043)  (3)         441      482      462      568      567      694      

Anexo 1 – Detalhe anual benefícios e custos
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Projeção

Estimativa
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-32.8%

-21.7%

-1.8%

-0.9%

-0.5%

-0.5%

-0.1%

0.0%

36.1%

22.9%

1.8%

0.9%

0.5%

0.5%

0.1%

0.0%

Taxa de desconto (+/-1%)

Taxa de crescimento PIB (+/-1%)

Valor do tempo (+/-1%)

Capex (+/-1%)

Opex (+/-1%)

Custos sinistralidade (+/-1%)

COV (+/-1%)

Custos emissões (+/-1%)

• Dos gráficos seguintes é possível concluir que se registam como variáveis críticas:

- A taxa de desconto
- A taxa de crescimento real do PIB
- O valor do tempo

• Assim, para variações de 1% nas referidas, o VAL E regista impactos de ~36%, 
~23% e 2.0%, respetivamente

Anexo 2 – Variáveis críticas e análise de sensibilidade 
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Fonte: análise PwC

Identificação de variáveis críticas
• Na análise de investimentos importa equacionar no presente, aspetos de incerteza futura

• O risco de um projeto resulta da combinação da frequência de um acontecimento com a 
sua intensidade. Num modelo de análise de risco ou de sensibilidade, o que está em 
causa é avaliar a alteração, de uma maneira geral, nos cash flows futuros, que estas 
duas vertentes poderão provocar. A análise de sensibilidade e risco permite avaliar os 
riscos associados ao Projeto e avaliar o impacto de eventos ou variáveis críticas ou 
disruptivas

• Por outro lado, os critérios da TIR e do VAL são critérios de rendibilidade e que por si 
mesmos não servem para medir o risco das decisões de investimento. É assim útil 
recorrer ao critério conjugado do valor esperado e da variância associados aos 
indicadores de rendibilidade - TIR e VAL. Esse critério é normalmente designado por 
critério de Markowitz

• Assim, numa primeira fase, prévia a esta análise de sensibilidade e risco, será necessário 
avaliar quais os mecanismos que causam incerteza. O objetivo desta fase prévia é assim 
definir uma teia de causalidade entre os mecanismos e variáveis que geram incerteza e o 
seu impacto nas variáveis-chave de avaliação de projetos

• De acordo com as recomendações da Comissão Europeia, uma variável é crítica, ou 
seja, um mecanismo de incerteza é relevante, quando os parâmetros ou as variáveis de 
input em causa preenchem o seguinte requisito: uma variação de 1% na 
variável/parâmetro causa uma variação correspondente de, pelo menos, 1% no valor de 
base do VAL do Projeto

Impacto no VAL E das variáveis potencialmente críticas

AnexosQuantificação de impactos económicos e análise de sensibilidadeMetodologia de quantificação de custos e benefícios económicos
Breve enquadramento das (sub)concessõesIntroduçãoÍndice



PwC fevereiro 2021
Estritamente privado e confidencial

Variável Distribuição

Taxa de desconto
~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-1p.p.; 0%; 1p.p.)

Taxa de crescimento do PIB
~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-1p.p.; 0%; 1p.p.)

Valor do tempo
~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-10%; 0%; 10%)

Custo com o investimento
~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-10%; 0%; 10%)

Custos operacionais e de 
manutenção

~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-10%; 0%; 10%)

Custos operacionais dos 
utilizadores

~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-10%; 0%; 10%)

Custos de sinistralidade
~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-10%; 0%; 10%)

Custos com emissões de gases
~Triangular (min, central, max)
~Triangular (-10%; 0%; 10%)

• A análise de sensibilidade pretende salientar quais as variáveis que têm um maior impacto no VAL E e definir os 
limites de variação dessas mesmas variáveis críticas 

• De forma a estudar o impacto combinado das variáveis críticas, podem ser efetuados dois tipos de análise: análise 
de cenários ou análise probabilística de riscos. Tendo em conta que a análise de cenários implica a definição de 
cenários que incluam a variação das variáveis críticas identificadas, abrangendo, desta forma, apenas um número 
limitado de combinações, optou-se por efetuar uma análise de risco probabilístico 

• Tal como observado anteriormente, existe alguma incerteza associada a estes indicadores. É importante avaliar o 
impacto de oscilações nas variáveis críticas já identificadas, tendo em conta a probabilidade de ocorrências 
dessas oscilações. No final será possível estimar as distribuições de probabilidade do VAL E

• O esquema de teia de causalidade explicita este conceito, sendo que a ideia subjacente é que a incerteza segue 
uma distribuição conhecida

• Para as diferentes variáveis, foi assumida uma distribuição de probabilidade triangular, definindo o valor esperado 
e os valores extremos. As referidas variáveis foram assim sujeitas à análise de risco probabilístico
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Fonte: análise PwC

Análise de risco probabilístico (1/2)
Distribuição de probabilidade
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• De acordo com a distribuição de probabilidade 
assumida, os resultados da análise de risco mostram 
que o Rácio B/C varia entre 1.39 e 2.10, com um 
intervalo de confiança de 95%
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Fonte: análise PwC

Análise de risco probabilístico (2/2)
Análise de risco pelo método de Monte Carlo
A análise de risco foi efetuada recorrendo ao software Crystal Ball, o qual é baseado no método de Monte Carlo, considerando 100 000 iterações, e em ferramentas de modelização de 
previsão

• De acordo com a distribuição de probabilidade 
assumida, os resultados da análise de risco mostram 
que o VAL E varia entre €10.7 mil milhões e €26.0 mil 
milhões, com um intervalo de confiança de 95%

• De acordo com a distribuição de probabilidade 
assumida, os resultados da análise de risco mostram 
que a TIR E varia entre 8.6% a 10.9%, com um intervalo 
de confiança de 95%

10 704 25 996 8.64% 10.88% 1.39 2.10
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Termo Definição

€ k Euros em milhares 

€ m Euros em milhões 

€ mM Euros em milhares de milhão 

ACB Análise de Custo-Benefício 

AE Autoestrada 

B/C Rácio Benefício-Custo  

CAGR Taxa de Crescimento Anual Composta 

Capex Capital expenditure (custos de investimento) 

CE Comissão Europeia 

COV Custos Operacionais Veículos 

COVMM Compostos orgânicos voláteis 

DGTF Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

EN Estrada nacional 

EU União Europeia 

FMI Fundo Monetário Internacional 
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Termo Definição

FSE Fornecimento de serviços externos 

HEATCO Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment

IC Itinerário Complementar 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IP IP – Infraestruturas de Portugal, SA ou Itinerário Principal (dependendo do contexto)  

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

km quilómetro 

NOx Óxidos de Azoto 

OPEX Operational Expenditure

Opex Operational expenditure (custos de operação) 

Passageiros * km Número de quilómetros viajados pelos vários passageiros 

Pax passageiro 

PIB Produto Interno Bruto 

PPP Parceria público-privada 

PwC PricewaterhouseCoopers/AG – Assessoria de Gestão, Lda
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Termo Definição

SO2 Dióxido de Enxofre 

TIIC Transport Infrastructure Investment Company (SCA) Sicar

TIRE  Taxa Interna de Rentabilidade Económica 

TIS Transporte Inovação e Sistemas 

TMDA  Tráfego Médio Diário Anual 

ton tonelada 

UTAO Unidade Técnica de Apoio Orçamental 

UTAP Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos 

VALE Valor Atual Líquido Económico 

VKm Veículos por quilómetro 

VOT Valor do Tempo (“Value of Time”) 

VSL  Valor Estatístico da Vida 

WTP Willingness-to-pay
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