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Sumário
Pretende a autora partilhar a sua experiência na área da Análise Custo Benefício de projetos rodoviários,
salientando a importância desta ferramenta no apoio à decisão no planeamento do território, divulgando os
comportamentos padrão observados nos resultados dos vários trabalhos realizados, algumas reflexões sobre o
impacte das variáveis de input e dos pressupostos a admitir nos resultados finais, os desafios encontrados na
recolha da informação, e ainda, na forma como tem vindo a trabalhar a incerteza dos resultados,
nomeadamente recorrendo a exercícios de avaliação de risco, questão de particular importância no atual
período de maior incerteza quanto às perspetivas conjunturais de curto e médio prazo.
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1 INTRODUÇÃO
A construção de uma nova infraestrutura rodoviária, ou a melhoria de uma já existente, tem como consequência
o aumento da acessibilidade na região e no país onde se insere. No entanto, a decisão de investir nessa
infraestrutura deve, do ponto de vista do planeamento, ser o resultado de uma reflexão que tenha em
consideração a contribuição do projeto para o bem-estar social da região e do país, ou seja, que permita apurar se
o projeto gera benefícios económicos e sociais que compensam os custos que lhe estão associados.
A Análise Custo Benefício (ACB) é uma ferramenta fundamental para determinar o resultado desse balanço.
Esta análise é feita do ponto de vista do conjunto da sociedade e deverá contemplar, por um lado, os
investimentos e os custos de operação associados ao projeto e, por outo lado, os benefícios e custos sociais tais
como: os ganhos de tempo de viagem, que serão gerados com o aumento da acessibilidade; as poupanças com os
custos operacionais, se houver diminuição da distância percorrida; a diminuição do número de acidentes e da
gravidade dos mesmos; o impacte (balanço) nas emissões de poluentes atmosféricos, gases de efeito de estufa
(GEE) e nas emissões de ruído, entre outros.
Se, por um lado, a ACB é uma ferramenta essencial no apoio à tomada de decisão sobre a execução ou não de
um projeto ou para identificação de projetos prioritários, é também, em alguns casos, uma imposição legal. Por
exemplo, no caso de grandes projetos e para os Estados-Membro, é obrigatório (Regulamento 1083/2006) fazer
acompanhar as candidaturas aos Fundos Estruturais e de Coesão de uma ACB, a qual deve demonstrar que os
benefícios sociais gerados pelo projeto compensam os custos a ele associados (VALEconómico positivo) e, por outro
lado, que é necessário o contributo dos Fundos para que o projeto seja viável financeiramente (VALFinanceiro
negativo).

1.1 Âmbito de análise
O presente documento debruça-se sobre a vertente económica da ACB, ou seja, nas metodologias de cálculo para
determinar os benefícios e custos sociais e consequente cálculo dos indicadores económicos, sendo que, os
benefícios e custos sociais abordados no documento em apreço encontram-se desagregados nas seguintes
rúbricas:
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Custos para os Gestores das Infraestruturas - os quais dizem respeito aos Custos de Investimento e
Custos Operacionais da nova infraestrutura, bem como das infraestruturas rodoviárias existentes, cujos
custos (de investimento e operação) são passíveis de se alterar com a concretização do projeto em
estudo. Os encargos financeiros são suportados pelos gestores da infraestrutura, que podem ser privados
ou públicos;



Benefícios e Custos para os Utilizadores da infraestrutura que incluem as poupanças de Tempo de
Viagem e a variação (positiva ou negativa) nos Custos Operacionais dos veículos. Os benefícios que se
obtêm com a variação dos custos da viagem (tempo e custos operacionais), compreende o conceito de
excedente do consumidor.



Benefícios e Custos Associados às Externalidades, que compreendem:
o

Sinistralidade – diz respeito ao balanço dos números de vítimas mortais, feridos graves e
feridos leves causados pela infraestrutura em estudo;

o

Emissões Atmosféricas – diz respeito à variação nos custos suportados pela sociedade como
resultado da emissão de poluentes que afeta a saúde pública, os edifícios, o ecossistema e o
risco associado às alterações do clima;

o

Emissões de Ruído – diz respeito à variação nos custos suportados pela sociedade em resultado
da emissão de ruído pelos veículos, com impacte na saúde pública e no bem-estar social.

Pretende-se neste artigo dar a conhecer algumas reflexões sobre esta temática, nomeadamente os impactes dos
pressupostos assumidos nos resultados, as dificuldades encontradas na recolha de informação, e, finalmente, a
forma como se tem lidado com a incerteza das estimativas das variáveis.
O desenvolvimento dos temas é acompanhado de exemplos práticos, sem no entanto identificar os projetos em
questão, por razões de proteção da propriedade intelectual dos clientes para quem se elaborou estas análises.
Refere-se, por último, que este documento não pretende assumir-se como um resumo das metodologias e valores
monetários utilizados nas análises ACB, devendo antes ser encarado como uma partilha de experiências na área
da ACB.
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BASES METODOLÓGICAS

Os projetos desenvolvidos nesta área têm subjacente a metodologia de ACB desenvolvida de acordo com as
recomendações do “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” – Guia de ACB [1].
Para que seja possível comparar os benefícios e custos sociais do projeto é necessário converter todas as
componentes em valores monetários, ou seja, é necessário saber qual o valor a atribuir ao custo de um veículo
por unidade de tempo (veículo.hora), ao custo de um veículo por unidade de distância (veículo.km, doravante
designado de vkm), à vida humana e aos feridos, às toneladas de emissões de CO 2, NOX e partículas emitidas, ou
aos decibéis de ruído emitidos, entre outros.
Em nome do rigor dos resultados produzidos numa ACB e para que seja também possível proceder a
comparações com os resultados de outros projetos e alternativas, há todo o interesse em que as fontes de
informação e as metodologias a utilizar para mensurar os benefícios e custos sejam comuns entre projetos.
Ao nível europeu, é comumente recomendado ter como referência o projeto da Comissão Europeia IMPACTE
[2] – “Handbook on Estimation of External Cost in the Transport Sector”, o qual remete, na maioria dos casos,
para o projeto HEATCO [3] – “Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and
Project Assessment”, dedicado à produção de recomendações sobre a melhoria das metodologias de cálculo para
a avaliação económica de projetos de investimento em infraestruturas no âmbito da União Europeia. Estes
projetos reúnem os resultados de outros projetos específicos em cada uma das áreas.
Refere-se ainda, o Documento de Trabalho da Comissão Europeia, “Orientações [4] sobre a metodologia para a
realização de ACB para o período 2007-2013”, no qual é recomendada a utilização, na vertente económica, de
uma taxa de desconto de 5,5%.
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2.1 Variável: Procura de tráfego
O cálculo dos benefícios e dos custos associados ao projeto resulta da comparação (ou do balanço) entre a
situação de nada fazer (não executar o projeto) e a situação de executar o projeto. Por exemplo, no caso do
tempo poupado, este é calculado comparando o total de horas (e veículos) despendidas na situação de nada fazer
com o número de horas (e veículos) na situação com projeto. Será expectável que, na situação com projeto, o
número de veículos. Hora seja inferior ao da situação de nada fazer e, por isso, resultem benefícios para a região
e para o país pela execução da infraestrutura.
Por outro lado, em alguns casos, pode haver um aumento de vkm (por via do aumento da extensão percorrida, ou
por via do aumento da procura, ou os dois fenómenos simultaneamente). Nestas circunstâncias, a execução do
projeto pode resultar em custos sociais para a região e para o país, relacionados com as componentes dos custos
operacionais e emissões atmosféricas.
Em qualquer das rúbricas de benefícios e custos analisados é necessário ter acesso à informação da procura de
tráfego nas vias passíveis de alteração da procura, o que se estende sempre para além do próprio projeto em
estudo.
A dimensão geográfica da rede viária a considerar depende das características operacionais e da dimensão do
projeto, da localização e da articulação com a rede viária envolvente, da restante rede viária futura prevista, entre
outros fatores. Ou seja, a dimensão da rede viária depende do impacte do projeto na área de estudo.
A melhor forma, e na maior parte das vezes a única, de ter acesso à informação da procura de tráfego na rede
viária, em cada ano do período de análise e nas situações de nada fazer e com projeto, é recorrer a um modelo de
afetação de procura de tráfego. Desta forma, é possível desagregar a análise ao nível dos arcos da rede
(sublanços) e estimar por arco (para cada ano do período de análise) a sua procura (usualmente para grandes
projetos, expressa em TMDA – Tráfego Médio Diário Anual), a velocidade de circulação, o tempo de viagem e a
extensão percorrida.
A informação assim recolhida permite estimar os custos por arco, resultando que o total em cada ano
corresponde à soma dos custos estimados para todos os arcos.
Nas figuras em baixo apresentam-se 2 exemplos de outputs de um modelo de afetação criado para uma zona da
cidade de Lisboa. A figura do lado esquerdo representa a carga (volume) de procura na rede viária, enquanto a
figura do lado direito representa a comparação de cargas na rede entre o cenário com projeto e o cenário de nada
fazer, permitindo perceber o impacte da introdução do projeto na rede viária envolvente, sendo que a cor
vermelha estão representados os sublanços da rede para quais é previsto um aumento de procura (com a
construção do novo projeto em estudo) e a azul, os sublanços onde se prevê uma diminuição da procura de
tráfego.

Fig.1. – Resultados de um modelo de afetação
construído para a cidade de Lisboa. Fonte, TIS
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Fig.2. – Comparação entre resultados com projeto
versus nada fazer Fonte TIS

Em projetos rodoviários onde se estime haver impacte na procura de outros modos de transporte, concorrentes ou
complementares, a avaliação dos benefícios e custos tem que ser estendida a essas alternativas.
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DESAFIOS E REFLEXÕES
Fig. 3. - Peso dos Benefícios Sociais
outros

Os resultados globais das análises ACB
desenvolvidas demonstram que existem
alguns comportamentos padrão. Destacase aqui a gama de variação do peso
relativo de cada um dos benefícios ou
custos sociais (quando o sinal é
negativo), dos quais os ganhos de tempo
na viagem são, tradicionalmente, os que
assumem maior representatividade (vide
figura seguinte).
Os benefícios associados à categoria
“outros” incluem o valor residual da via
e o excedente do consumidor da procura
captada, entre outros.

(5 a 10%)
Ext. ambientais

(-3 a 1%)
Sinistralidade

(7 a 25%)
Tempo

(60 a 75%)

C. Operacional

(-5 a 20%)

Já no que respeita só a custos, a parcela relacionada com os gestores da infraestrutura absorve praticamente o
total dos custos do projeto, sobretudo quando se trata de grandes projetos rodoviários. A figura seguinte faz uma
representação esquemática do balanço entre custos e benefícios de um dado projeto, cujo resultado da ACB
(VAL) foi positivo (os benefícios compensaram os custos do projeto):

CUSTOS

Poupanças de Acidentes

Poupanças de Tempo

Outros benefícios

Aumento das Emissões Ambiente e Ruído

Aumento C. Operação dos veículo

Aumento C. Exploração e Conservação

Investimento

Fig. 4. – Exemplo de balanço entre custos e benefícios

BENEFÍCIOS

Os desafios e as reflexões sobre as análises ACB que se seguem estão organizados no presente artigo através dos
agentes que suportam os vários custos e benefícios.
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3.1 Gestores da Infraestrutura
Este assunto é o que normalmente coloca menos questões teóricas no levantamento da informação, uma vez que,
na maioria dos casos, os valores financeiros são calculados/estimados pelo projetista. Na vertente económica da
ACB, todos os valores têm que ser expurgados de impostos, e como tal, os valores financeiros têm que ser
submetidos a uma correção fiscal. Para além da não inclusão da taxa de IVA, deverá ter-se em atenção, nas
rúbricas relacionadas com os custos com o pessoal, que esta não pode incluir a componente sobre o imposto e
contribuição para a segurança social.
No caso dos custos associados à manutenção das vias existentes utiliza-se, usualmente, os valores recomendados
pela fonte EP-SA (Estradas de Portugal, SA), os quais são função da respetiva via, tal como se apresenta na
figura seguinte.
Fig. 5. – Custos teóricos de conservação periódica e corrente em 2010 por ano, Fonte: EP-SA
C. Conservação Corrente
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De acordo com a fonte utilizada, os custos de manutenção periódica são cerca de 50 vezes superiores aos custos
de conservação corrente. Note-se, no entanto, que os custos periódicos dizem respeito a repavimentações e a
grandes reparações, atividades que têm associadas cadências normalmente de mais de 7 anos, ao passo que os
custos de conservação corrente representam uma despesa que ocorre anualmente.
Apesar de o levantamento da informação não ser usualmente uma tarefa crítica, é sabido existir uma incerteza
associada aos valores relacionados com os gestores da infraestrutura. É por isso uma boa prática tratar estas
vaiáveis numa análise de sensibilidade e avaliar o seu impacte nos resultados finais.

3.2 Utilizadores da Infraestrutura
3.2.1 Poupanças no tempo de viagem
Sendo o benefício de tempo o principal benefício social, é interessante perceber o que está na base do seu
cálculo, podendo genericamente resumir-se no seguinte:


5

valor monetário atribuído ao tempo, tendo como referência o projeto HEATCO [5], este valor é uma
combinação dos fatores: motivo, extensão da viagem, taxa de ocupação dos veículos (vide quadros
seguintes).

Quadro 1 - Valor monetário atribuído ao tempo das
viagens de passageiros. Fonte: HEATCO D5

Quadro 2 - Valor monetário atribuído ao tempo das
viagens de mercadorias. Fonte: HEATCO D5

viagens de passageiros
€ 2002/ passageiro por
hora
19,34

Motivo e tipo de
viagem
outro
viagens
tipo de
pendulares
viagens

serviço
Curta
distância
Longa
distância
Curta
distância
Longa
distância

viagens de mercadorias
€ 2002/ tonelada por
hora

6,69

viagens de
mercadorias

8,59

2,58

5,61
7,2

Os valores de tempo (VoT) apresentados nas tabelas anteriores referem-se a Portugal, devendo ser
corrigidos de fatores que relacionem o PIB da região, onde se insere o projeto em estudo, com o PIB do
país.


Estimativa da procura de tráfego (veículos/dia) e tempo de viagem despendido por cada veículo. Esta
informação permite estimar os veículos. Horas para cada ano do período analisado, análise suportada
pelos resultados do modelo de afetação usado para o projeto.

Nos exemplos seguintes experimentou-se, de forma simplificada, o impacte de “mexer” nos parâmetros: peso
das viagens com motivo serviço (por ser o que tem maior peso) versus VoT (curva A), VoT versus VAL dos
benefícios de tempo (curva B) e procura de tráfego versus VAL dos benefícios de tempo (curva C).
Curva A
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Curva B
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Curva C
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(Curva A) no cálculo do VoTLig assumiram-se as
repartições por motivos de viagem e taxas de ocupação
referidas no estudo External Costs of Transport
Zurich/Karlsruhe [5], fazendo-se variar o peso das
viagens por motivo de serviço e motivo outros.
(Curva B) no cálculo do VAL dos benefícios do tempo
em função do VoTLig admitiu-se um período de análise de
2012 a 2042; uma poupança de tempo média de 20
minutos; uma procura média a usufruir desse ganho de
10.000 veículos por dia.
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VAL 2012 Benf. do Tempo @5,5% M€
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Fig. 6. – Testes de relações entre variáveis relacionadas com o tempo da viagem
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(Curva C) no cálculo do VAL dos benefícios do tempo
admitiram-se os mesmos pressupostos que no exercício
anterior, tendo-se estabilizando o VoTLig em 12,4 €/lig.h.

As 2 primeiras curvas correspondem a ensaios das relações entre as variáveis e resultados relacionados com a
primeira questão referida, ou seja, a vulnerabilidade dos benefícios de tempo face ao valor monetário atribuído
ao tempo (€/veículo.hora).
De acordo com os pressupostos admitidos, e na perspetiva simplificada dos exercícios realizados, é possível
concluir pela leitura das curvas A e B, que, por exemplo, passar de 10% (P1) de viagens em serviço para 30%
(P2), representa um aumento de 2,2 euros para o VoT dos veículos Ligeiros, o que, por sua vez , e como se vê na
Curva B, tem um impacte no VAL dos benefícios do tempo da ordem dos 36 M€, ou seja, um aumento de 16%
nos benefícios, valor não despiciendo. É, nesta medida, importante conhecer, com o maior rigor possível, a
repartição associada aos motivos das viagens da rede viária que se está a analisar.
A este propósito refira-se que a construção dos modelos de afetação tem quase sempre o suporte de inquéritos
origem-destino realizados na região onde se insere o projeto em estudo, os quais constituem uma amostra do
comportamento da procura, muito útil como base de trabalho e que garante o rigor das análises.
Apenas a título de exemplo, refere-se que o peso das viagens por motivo de serviço é geralmente menor nas
viagens urbanas, do que nas viagens interurbanas, levando a que o VoT nas viagens urbanas seja inferior ao das
viagens interurbanas.
Por outro lado, na curva C, o que se pretende é realçar a importância das estimativas de tráfego ao longo do
período de análise nos benefícios de tempo, fazendo variar a procura de tráfego, a usufruir dos benefícios de
tempo, e observando o impacte dessa varação no VAL dos benefícios . Neste caso, veja-se que para um mesmo
ganho de tempo, uma redução na procura estimada de 10.000 veículos por dia (a usufruir dos ganhos de tempo)
para 5.000 veículos por dia, pode implicar uma redução no VAL de benefícios de tempo de semelhante
proporção, ou seja, para metade. Isto significa que, não basta haver poupança de tempo, é necessário que se
verifique um número de utilizadores suficiente a usufruir dos benefícios promovidos, ou seja, tem que haver
massa crítica para justificar o investimento.
Por hipótese, imagine-se um custo associado aos gestores da infraestrutura, em termos de VAL, de 300 M€. Para
que o projeto seja social e economicamente viável, e mais uma vez no âmbito dos ensaios simples que estão
acima apresentados e também das estimativas do peso dos Benefícios Sociais, os benefícios do tempo teriam que
cobrir, pelo menos, 80% dos custos de investimento e operação (considerando-se alguma folga nos resultados
para que o VAL possa ter um valor positivo confortável). Neste sentido, a procura média no período a usufruir
das poupanças de tempo deve ser da ordem dos 10.500 veículos por dia (P3).
A incerteza associada aos benefícios do tempo e, consequentemente, ao resultado final da análise ACB, é
usualmente trabalhada na Análise de Sensibilidade, fazendo variar, quer o valor do tempo, quer a procura de
tráfego.
Refira-se a propósito que o novo enquadramento macroeconómico em Portugal tem levado à mudança no
comportamento da mobilidade, com consequências na quebra generalizada da procura de tráfego, em alguns
casos de forma assinalável. Este é mais um fator que leva ao aumento da incerteza associada aos resultados e que
torna imperativo que as ACB de projetos rodoviários sejam previamente suportadas por um estudo de tráfego
rigoroso.
3.2.2 Custo Operacional
Os custos de operação dos veículos são custos relacionados com o consumo de combustível e de todos os outros
consumíveis, como óleos e pneus, manutenção, depreciação do veículo, etc.. Por sua vez, estas componentes
dependem da distância percorrida e da velocidade média de circulação.
Nesta rúbrica de custos tem-se recorrido à metodologia mais recente proposta pelo “Transport Analysis
Guidance” [TAG] publicado pelo Department for Transport do Reino Unido, cuja última atualização data de
outubro de 2012. Nesta metodologia, o custo operacional é decomposto em 2 termos: custos relacionados com o
combustível (L-Fuel Cost) e outros custos associados à utilização do veículo (C), mas que não contemplam os
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custos associados ao combustível (Non Fuel Cost). O custo total de operação de um veículo médio é dado pela
soma dos dois termos descritos, ou seja:
C0 = L + C e para o nível de fluxo q, o custo total de operação é c 0 = C0.q, em que:

L  a / v  b  cv  dv 2 € /vkm

C  a1  b1 / v

(1)

€ / vkm

(2)

Os parâmetros a, b, c, d, a1 e b1 são parâmetros monetários e v a velocidade média de circulação em km/h,
estimada pela curva de degradação da velocidade em função do fluxo. O valor dos parâmetros poderá ser
consultado no TAG disponível online (www.dft.gov.uk/webtag/documents/expert/unit3.5.6.php).
O gráfico abaixo apresentado ilustra o andamento do custo operacional em função da velocidade dos veículos
ligeiros. Para a construção deste gráfico utilizou-se as repartições por tipo de veículo da fonte INE.

Custos Operacionais (€ 2008/100km)

Fig. 7 – Custos Operacionais em € 2008/km versus velocidade de
circulação dos ligeiros
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Para a estimativa do custo operacional em
cada ano são consideradas as velocidades de
circulação em cada arco, em cada uma das
situações (nada fazer e com projeto) e para
cada ano de análise, considerando a
velocidade praticada em todos os arcos da
rede.

3.3 Externalidades
As externalidades rodoviárias relacionadas com as emissões atmosféricas e com o ruído traduzem-se, quase
sempre num aumento do custo para a sociedade aquando da construção de uma nova infraestrutura. Isto só não
acontece em corredores em que se dá uma diminuição da variável procura de tráfego expressa em vkm (por
diminuição da distância percorrida, ou do próprio volume de tráfego), ou no caso do ruído, quando se dá um
desvio da procura de tráfego para vias mais distantes das populações (recetores do ruído), como é o caso das
variantes a aglomerados habitacionais.
Na maioria dos casos, positivo ou negativo, estas rúbricas têm um peso pouco significativo. Já no caso das
externalidades relacionadas com o tema da sinistralidade, a sua importância, no global dos benefícios sociais,
(vide Fig. 3) pode ser significativa, sobretudo quando se trata de projetos rodoviários alternativos a uma via com
elevada sinistralidade.
Nesta temática, um dos principais desafios é a recolha da informação necessária à elaboração de uma análise
rigorosa. Em primeiro lugar, para as vias em análise, é necessário conhecer o histórico, nessas vias, do número
de ocorrências de vítimas, feridos graves e leves. A ANSR publica regularmente informação com elevada
utilidade [6], no entanto ainda não disponível de forma georreferenciada, fator que leva a que tenham que se
assumir alguns pressupostos no tratamento da informação.
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Além disso, a informação das ocorrências tem que ser cruzada com a procura de tráfego (expressa em vkm), só
assim é possível calcular a taxa de ocorrências (de vítimas mortais, de feridos graves e de feridos leves), que se
traduz na probabilidade de ocorrências em função do número de quilómetros percorridos por cada veículo.
Taxa de ocorrência = n.º de ocorrências
108 vkm

(3)

Calculado o histórico de probabilidades de ocorrências, e deduzindo daí a tendência de evolução, é possível fazer
estimativas quanto à sua evolução futura.
Salvo as exceções das autoestradas concessionadas a privados, em que a informação necessária (sinistralidade e
circulação) está disponível nas publicações anuais da APCAP [7] - Associação Portuguesa das Sociedades
Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem), para as restantes vias os resultados podem ficar
comprometidos por desconhecimento da realidade.

Vít. Mortais/ veic.km (10^8)

Fig. 8 – Evolução da taxa de vítimas mortais nas AE
de concessionárias privadas, Fonte, até 2006 ANSR e
a partir de 2007, APCAP
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A título de exemplo da evolução histórica de taxas de
ocorrência e respetiva tendência de evolução,
apresenta-se na figura seguinte o resultado desta
análise para a taxa de vítimas mortais, na média das
autoestradas de concessionárias privadas (barras) e sua
tendência de evolução (linha), a qual servirá para
projetar o futuro.
No que se refere aos valores monetários das
ocorrências, e de acordo com o projeto HEATCO,
uma vítima mortal tem um custo para a sociedade
cerca de 7 vezes mais penoso que um ferido grave.
Um ferido grave é aproximadamente 14 vezes mais
dispendioso para a sociedade que um ferido leve. O
quadro seguinte apresenta estes valores:

Fig. 9 - Custos unitários para acidentes em estradas portuguesas, em euros (2002) por caso (custos de fatores),
Fonte HEATCO D5
Vítima Mortal 803.000
Ferido grave 107.400
Ferido ligeiro 7.400

3.4 Lidar com a incerteza dos resultados
A elaboração da ACB tem subjacente a consideração de um conjunto de pressupostos e de valores estimados
para as variáveis, cuja pertinência interessa analisar e validar. É com esse objetivo que é realizada uma análise de
sensibilidade, na qual se fazem simulações com distintos valores das variáveis (e/ou pressupostos), observandose as alterações correspondentes nos resultados das componentes de custos e benefícios, permitindo assim a
identificação das variáveis críticas.
Simultaneamente, e em resposta à necessidade de rigor e informação na caracterização do risco da incerteza,
tem-se aplicado uma metodologia baseada na simulação estocástica do risco.
Nesta perspetiva, e em alternativa ao uso de valores determinísticos, a análise de risco é realizada tendo por base
uma abordagem estocástica. A principal diferença centra-se no facto de os valores das variáveis de input serem
descritos por distribuições de probabilidades, em lugar da admissão de valores fixos (determinísticos). Em
consequência, as estimativas da procura de tráfego são apresentadas também sob a forma de distribuições de
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probabilidade, as quais se obtêm através do conjunto dos resultados gerados pela simulação estocástica dos
inputs do modelo afetos de incerteza. A esta técnica denomina-se o método de Monte Carlo.
Na aplicação da análise descrita, que implica o recurso a um processo de simulação e geração de resultados
informativos para o decisor, é utilizado o software @RISK do grupo PALISADE.

Fig. 10 – Esquema metodológico do tratamento da
incerteza
Variável A

Os principais graus de incerteza associados aos
resultados podem ser explicados, entre outros, pelo
seguinte conjunto de variáveis:

Variável B

Variável C

Relações do
Modelo
ACB

Output



Procura de tráfego;



Valor do tempo;



Valores monetários da sinistralidade;



Custos de Investimento e Operação

Os resultados dos benefícios, dos custos e do VAL final vêm descritos por uma função de distribuição de
probabilidades, permitindo quantificar o risco associado aos resultados. A título de exemplo, é apresentado na
figura seguinte o resultado do VAL da vertente económica da ACB expresso através de uma função de
distribuição de probabilidades.

Fig. 11 – Esquema metodológico do tratamento da incerteza

A observação do espectro de variações no
VAL permite verificar que a função de
distribuição é desviada para a direita, ou
seja, que existe um maior espectro de
resultados inferiores ao valor mais
provável. Em consequência, o valor
esperado do VAL é inferior ao seu valor
mais provável.
Para o exemplo apresentado, um cenário de
VAL abaixo dos 162 M€ é muito pouco
provável,
correspondendo
a
uma
probabilidade de ocorrência abaixo dos 5%,
o que representa uma ocorrência de 1 em
cada 20 casos. Neste caso o risco de o
projeto gerar um VAL da ACB negativo é
quase nulo.

4

CONCLUSÕES

Em nome do rigor das análises, e para que seja possível comparar resultados de diferentes estudos, deixa-se
como sugestão a criação de um guia nacional de ACB, onde sejam vertidas as recomendações de fontes de
informação e metodologias de análise a utilizar, fazendo referência aos estudos oficiais que disponibilizam essas
informações.
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Para além dos aspetos metodológicos relacionados com a ACB, interessa ter presente a importância das
estimativas da procura de tráfego no resultado final das análises, devendo para tal, estas serem suportadas por um
estudo de tráfego atualizado e rigoroso. Em particular, salienta-se a importância de validar a procura potencial a
usufruir dos benefícios de tempo gerados pelo projeto em estudo, dado o grande peso que eles têm no VAL da
vertente económica da ACB.
Na realização das ACB é necessário assumir um conjunto de pressupostos e trabalhar com estimativas de
variáveis, questões que conduzem naturalmente à existência de incertezas associadas aos resultados das análises.
Para minimizar e controlar esta incerteza são realizadas análises de risco e de sensibilidade, preferencialmente,
através de análises estocásticas, as quais têm a vantagem de possibilitar a análise da variação simultânea das
variáveis e associar probabilidades de ocorrência aos resultados finais.
Há ainda um aspeto que, pela sua importância, merece uma análise específica e mais aprofundada, mas que se
entende não deixar aqui de a referir. Entende-se que as decisões de investimento em projetos públicos deverão
sempre estar alinhadas com as opções (ou subordinadas às) estratégicas do país, porque, aplicarem-se recursos na
construção da via em estudo é desviá-los de outros investimentos que poderão ser mais benéficos para o país. Por
estas razões é sempre recomendável a avaliação comparativa da ACB do próprio projeto, com cenários que
contemplem, por um lado, intervenções mais ligeiras (menos dispendiosas) da melhoria das ligações em estudo,
e por outro lado, projetos alternativos, nomeadamente, de transporte público.
Por fim refere-se que a teoria da ACB assenta em princípios económicos e o seu espectro de abordagem estendese às mais diferentes áreas. O caso concreto da valorização monetária dos benefícios e dos custos está
dependente dos comportamentos socias, políticos e económicos das populações e países, aspeto que se traduz na
alteração e adaptação constante das metodologias de abordagem utilizadas nas ACB. Por estas razões, cada novo
projeto é encarado com um novo ensinamento e um novo desafio na área das Análises Custo Benefício.
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