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Encargos com a SCUT de São Miguel 
passaram de 846,1 milhões de euros em 2012 
para 1.065 milhões de euros em 2017

 A Comissão de Economia do Parlamento dos Açores apro-
vou, por maioria, com os votos do PSD e Bloco de Esquerda, um 
projecto de resolução recomendando “solicitar à Secção Regio-
nal dos Açores do Tribunal e Contas uma auditoria às taxas de 
rentabilidade e aos encargos com as Parcerias Público-Privado 
da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente a gestão e 
concessão do edifício do Hospital da Terceira e concessão rodo-
viária em regime SCUT na ilha de São Miguel. 

O projecto de resolução foi viabilizado pela abstenção dos 
deputados do Partido Socialista e do CDS/PP na Comissão de 
Economia.

O projecto de resolução do Bloco de Esquerda revela que, 
em Portugal, “existem pelo menos 120 parcerias público-priva-
das negociadas entre várias entidades públicas”.

Acrescenta que estas parcerias “têm contribuído para um 
agravamento da dívida pública, apresentando muitas vezes 
injustificadas taxas e rentabilidade para os consórcios priva-
dos”

Por isso, prossegue o projecto de resolução do Bloco de Es-
querda, “numa altura em que o Governo Regional aponta como 
possibilidade a contratualização de uma nova Parceria Público 
Privada,  com vista a realizar um investimento numa via da ilha 
de São Miguel – ligação Furnas-Povoação – manda a prudência 
e a transparência que se analisem a fundo as actuais PPP (SCUT 
de São Miguel e Hospital da Terceira)”.

Defende o Bloco de Esquerda que, “passados sete anos, 
desde o início dos pagamentos das Parcerias Público Privada 
regionais, e numa altura em que os seus encargos crescem de 
forma significativa, importa aprofundar esse acompanhamento 
realizando uma analise rigorosa, credível e isenta aos contratos 
actuais, analisando as suas taxas de rentabilidade, os encargos 
já assumidos e pagos, assim como os encargos futuros, confe-
rindo transparência, previsibilidade e capacidade à Assembleia 
Legislativa para melhor fiscalizar a acção governativa no que 
às Parcerias Público Privada da Região Autónoma diz respeito”
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Segundo o projecto de resolução do Bloco de Esquerda, em 
2012, o Governo dos Açores previa 846,1 milhões de euros em 
obrigações contratualizadas na SCUT de São Miguel com paga-
mentos iniciados nesse mesmo ano, por um período de 30 anos.

Nos dados cedidos pelo Governo Regional no parecer do Tri-
bunal de Contas à Conta da Região Autónoma do ano de 2012, 
as despesas do concessionário com a construção e manutenção 
da SCUT assumiam o valor total de 487,4 milhões de euros. 
De acordo com o contrato de concessão, este valor dividia-se 
em 338,6 milhões de euros (69%) que corresponde ao valor do 

investimento na construção; e 148,8 milhões de euros (31%) 
correspondente aos custos de manutenção.

Segundo o projecto de resolução do Bloco de Esquerda, rela-
tivamente às despesas da Região, em 2012, o Governo Regional, 
em dados enviados ao Tribunal de Contas, no âmbito da emissão 
de parecer à Conta da Região, projectava que atingissem um 
total de 8.693 milhões de euros. “No entanto”, refere o Bloco de 
Esquerda, “o pagamento anual da SCUT tem vindo a aumentar 
nos últimos anos, de forma significativa”.

Os deputados bloquistas dão, a título de exemplo, que o 
Governo Regional estimava, então que o pagamento anual da 
SCUT para o ano de 2017 fosse de 23 milhões de euros “quan-
do, na realidade, este atingiu os 38,5 milhões de euros, sendo o 
enorme desvio de 40,11% em relação à estimativa de 2012”.

“De facto”, acrescenta o Bloco de Esquerda, “verifica-se em 
todos os anos, desde 2014, um desvio relativo do valor da renda 
anual relativamente à estimativa do Governo Regional superior 
a 21%” dados que “indicam claramente que a previsão efectu-
ada em 2012 está largamente desactualizada e longe do cenário 
actual”.

O Bloco de Esquerda cita um estudo datado de 2016 que 
“estimava em mais de 1.065 milhões de euros os encargos to-

tais para a Região, baseando-se em estimativas de custo anual 
muito inferiores às que se verificam actualmente, e que indicia 
eu os encargos totais poderão ser largamente superiores ao valor 
indicado”.

Segundo o projecto de resolução, os encargos futuros com 
a concessão “estão claramente em trajectória crescente: os úl-
timos pareceres do Tribunal de Contas da Região referem um 
aumento de encargos a suportar com a concessão rodoviária de 
7% em 2016 e 3,3% em 2017”.

Por outro lado, em 2012, o Governo Regional previa um 
custo de 322,4 milhões de euros com as obrigações referentes à 
Parceria Público Privada do Hospital da Terceira. Esta emprei-
tada foi realizada em regime de Parceria Público Privada, com 
pagamentos iniciados em 2012, durante 30 anos.

Refere o Bloco de Esquerda que os encargos anuais com a 
Parceria Público Privada do Hospital da Terceira “apresentam 
maior estabilidade, mas verifica-se também uma tendência de 
subida – de 8.09.108 euros para mais de 11 milhões de euros 
previstos em 2019, com o Tribunal de contas a apontar, no pa-
recer da Conta da Região de 2017, um aumento de responsabili-
dades futuras de 1,7%”.
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Projecto de resolução do Bloco de Esquerda, viabilizado pela maioria socialista na 
Comissão de Economia da Assembleia Legislativa Regional, pede a intervenção 
do Tribunal de Contas nas Parcerias Público Privada da Região.

Um projecto de resolução do Bloco de Esquerda que pede uma vistoria do Tribunal de Contas e que foi 
viabilizado pela maioria PS na Comissão de Economia, com parecer final para Plenário, revela que os encargos 
da Região com a Parceria Público Privada de construção e manutenção da SCUT de São Miguel passaram, de 
846,1 milhões de euros em 2012 para 1.065 milhões de euros, segundo um estudo revelado em 2016, “basean-
do-se em estimativas de custo anual muito inferiores às que se verificam actualmente”. Segundo o Projecto de 
Resolução, a Região deveria ter pago em 2017 pela SCUT 23 milhões de euros “quando, na realidade, o valor 
atingiu os 38,5 milhões de euros, sendo o enorme desvio de 40,11% em relação à estimativa de 2012”.


