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PORQUÊ PPPs?

• O sector privado pode oferecer uma melhor relação 

qualidade/preço, serviços de melhor qualidade a um custo 

inferior, em virtude de:

– sua dinâmica, motivação e criatividade

– a combinação da criação de riqueza e da prestação de serviços

– ganhos de eficiência, associados principalmente à internalização 

da estratégia de manutenção

– a possibilidade de introduzir taxas de utilização



PORQUÊ PPPs?

Porém, os ganhos de 

eficiência das PPP devem ser 

suficientemente elevados 

para compensar:

o custo mais elevado 

do capital privado

os custos fixos 

associados à gestão de 

PPP



PORQUÊ PPPs?

Cria a ilusão de espaço fiscal quando, de 

facto, não existe

Apenas os “bons” projectos de PPP “podem” 

criar espaço “se”

ganhos de eficiência forem

atingidos e forem superiores aos custos 

financeiros e de transacção mais elevados 

em comparação com os contratos públicos 

tradicionais



PROJECTOS DE PPP NO QUÉNIA



Contexto jurídico e institucional

Regulamentos da Lei de Gestão das Finanças Públicas de

2015

A política de emissão de medidas públicas de apoio a 

programas de investimento

Política de dívida e de endividamento

A Constituição do Quénia de 2010

A Lei de Gestão das Finanças Públicas de 2012

A Lei das Parcerias Público-Privadas de 2013



Contexto jurídico e institucional



Riscos orçamentais
Os riscos orçamentais são 

factores susceptíveis de 

causar resultados orçamentais 

contrários às previsões ou 

expectativas

Variações nos 

principais 

pressupostos 

macroeconómicos

Identificação 

deficiente dos 

passivos 

directos

Passivos 

contingentes 

implícitos

Passivos 

contingentes 

explícitos



COVID-19 Combinação: Impacto 

provável

▪ Menos receitas arrecadadas

▪ Potenciais de despesas avultadas

▪ Possibilidade de resgates das EE e das 

empresas públicas 

▪ Reafectação subóptima de recursos e 

menor responsabilização 

▪ Enfraquecimento institucional pós 

COVID-19, etc.



Perspectivas para o futuro

▪ Reforço do quadro jurídico 

para a gestão dos riscos

▪ Reestruturação institucional e 

gestão das mudanças … … … 

…
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