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O presente estudo explora a ligação entre dois grandes domínios de interesse 
público: os contratos públicos e a política de coesão. Num primeiro momento, 
explicamos como e quando se recorre à contratação pública no contexto da 
política de coesão. Seguidamente, analisamos a situação atual na União 
Europeia, a transposição para o direito nacional da regulamentação relativa aos 
contratos públicos e a reforma em curso do quadro jurídico. O tema principal 
deste estudo é a importância dos contratos públicos para a política de coesão da 
União. São utilizados exemplos de experiências práticas representativas que 
servem de complemento à informação obtida através do trabalho documental. 
Uma série de entrevistas com profissionais da política de coesão foi muito útil 
para a formulação de várias recomendações que se encontram no final do 
estudo.  

 

IP/B/REGI/FWC/2010-002/LOT1-C01-SC03 Junho 2012 

PE 474.564           PT 
 

 



O presente documento foi solicitado pela Comissão do Desenvolvimento Regional do 
Parlamento Europeu. 
 
 
AUTORES 
 
Metis GmbH: Jürgen Pucher, Christine Hamza, Michael Leckey, Herta Tödtling–Schönhofer 
 
 
ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL 
 
Esther Kramer 
Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
Parlamento Europeu 
B-1047 Bruxelas 
Endereço eletrónico: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
ASSISTÊNCIA EDITORIAL 
 
Lea Poljančić 
 
 
VERSÕES LINGUÍSTICAS 
 
Original: EN 
Traduções: DE, FR. 
Síntese: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, 
SV. 
 
 
SOBRE O EDITOR 
 
Para contactar o Departamento Temático ou assinar o seu boletim informativo mensal, 
queira escrever para: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrito terminado em junho de 2012. 
Bruxelas, © União Europeia, 2012. 
 
O presente documento está disponível na Internet em: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
As opiniões expressas no presente documento são da exclusiva responsabilidade do autor e 
não representam necessariamente a posição oficial do Parlamento Europeu. 
 
A reprodução e a tradução para fins não comerciais estão autorizadas, mediante menção da 
fonte e aviso prévio ao editor, a quem deve ser enviada uma cópia. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Contratos públicos e política de coesão 
 

3 

                                                

SÍNTESE 

1. Contexto 

O presente estudo intitulado "Contratos públicos e política de coesão" cobre os dois grandes 
domínios de interesse para as políticas públicas e procura identificar as conexões entre 
estes dois domínios. Num primeiro momento, é indispensável explicar como e quando se 
recorre à contratação pública no contexto da política de coesão. Os beneficiários dos 
programas que relevam da política de coesão da União Europeia recebem ajudas de fundos 
europeus e nacionais para poderem executar os seus projetos. Todos os bens ou serviços 
adquiridos no âmbito destes programas estão sujeitos às normas de contratação pública. É 
obviamente o que ocorre com todas as entidades públicas. No entanto, também as 
instituições privadas estão obrigadas a seguir estas normas. Por esta razão, a análise cobre 
tanto a perspetiva do beneficiário como a da administração do programa. 

O principal objetivo deste estudo é fornecer aos membros da Comissão do 
Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu um relatório completo sobre a 
situação atual no domínio dos contratos públicos, fazendo referência à estratégia 
Europa 2020, ao crescente papel das autoridades regionais e locais na aplicação das regras 
de adjudicação de contratos públicos, no quadro da execução da política de coesão, e ao 
processo de modernização contínuo da política da União Europeia em matéria de contratos 
públicos1. 

Os objetivos específicos do estudo são os seguintes: 

 Explicar a forma como os contratos públicos são aplicados às despesas dos fundos 
estruturais. 

 Sublinhar a conexão entre a execução dos fundos estruturais e os contratos públicos 
e identificar os atores interessados. 

 Identificar os problemas relacionados com processos de adjudicação de contratos 
públicos que surgem mais frequentemente durante a execução dos programas e 
projetos que relevam da política de coesão. 

 Avaliar se e como as diretivas atuais favorecem ou dificultam a aplicação da política 
de coesão, bem como se os elementos inovadores (por exemplo, o diálogo 
concorrencial) têm ou não efeitos significativos. 

 Apresentar os principais problemas que afetam a transposição das diretivas 
atualmente em vigor para as legislações nacionais. 

 Explicar se os obstáculos que enfrentam as pequenas e médias empresas as 
impedem de participar com êxito nos processos de adjudicação de contratos 
públicos e se têm influência na execução dos programas e projetos que relevam da 
política de coesão (tendo em conta que as pequenas e médias empresas são um dos 
elementos fundamentais da estratégia Europa 2020 no que respeita aos contratos 
públicos). 

 Facultar ao Parlamento Europeu informações sobre o efeito global que as regras de 
adjudicação de contratos públicos têm na execução da política de coesão, bem como 
sobre os encargos administrativos e financeiros que implicam. 

 
1  Comissão Europeia (2011), Livro Verde sobre a modernização da política de contratos públicos da UE - Para 

um mercado dos contratos públicos mais eficiente na Europa, COM(2011)0015 final, Bruxelas, 27.01.2011. 
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A literatura publicada a nível europeu e nacional foi objeto de estudo, tendo, dado o seu 
caráter fragmentário, este exercício sido completado por uma série de entrevistas pessoais 
e por telefone com vários profissionais da política de coesão. Vários estudos de casos 
sucintos contribuíram igualmente para fornecer uma visão de conjunto da situação.  

2. A situação atual na União Europeia 

O exame do atual quadro da UE em matéria de contratos públicos, que cobre igualmente os 
procedimentos específicos relativos aos acordos-quadro, ao diálogo concorrencial e aos 
sistemas de aquisição dinâmicos, serve de ponto de partida para a análise da situação 
atual. Assim, são de vital importância, em primeiro lugar, a transposição da 
regulamentação da União relativa à adjudicação de contratos públicos para as legislações 
nacionais e, em segundo lugar, a distinção entre a contratação pública e as ajudas de 
Estado. Por último, para completar o exame dos contratos públicos celebrados na União 
Europeia, foram analisados os contratos concluídos em 2011. Os elementos principais 
resultantes dessa análise são os seguintes: 

 Os contratos públicos representam cerca de 13% do PIB da União Europeia; no 
entanto, não existem dados verificados e transparentes disponíveis a nível europeu. 

 O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram, em 2004, duas diretivas relativas 
aos processos de adjudicação de contratos públicos com o objetivo de consolidar os 
procedimentos de contratação a nível europeu. Estas diretivas regulam os processos 
de adjudicação de contratos para os acordos contratuais que ultrapassem um limiar 
definido pela União Europeia. 

 Todos os contratos públicos cujo valor se encontre abaixo do limiar definido pela 
União Europeia serão regidos pelas legislações nacionais. As regras nacionais de 
adjudicação de contratos públicos com valor situado abaixo do limiar variam de 
Estado-Membro para Estado-Membro; no entanto, muitos Estados-Membros optam 
por aplicar aos contratos de valor inferior ao limiar da UE as mesmas regras 
aplicáveis aos contratos que ultrapassam esse limiar.  

 As normas de contratação pública incluem diversos procedimentos e várias 
exceções. A distinção mais evidente é a que pode ser feita entre concurso público, 
limitado ou por negociação, com ou sem anúncio prévio.  

 Para efeitos de simplificação, as diretivas preveem, sob certas condições, o 
procedimento de diálogo concorrencial, o recurso ao acordo-quadro e o sistema de 
aquisição dinâmico.  

 Os processos de adjudicação de contratos públicos e as ajudas de Estado são 
diferentes por natureza. No entanto, é por vezes difícil determinar se as regras de 
adjudicação de contratos públicos excluem automaticamente as regras aplicáveis às 
ajudas de Estado.  

 A Comissão e o Parlamento Europeu compreenderam a necessidade de melhorar a 
eficácia e simplificar a regulamentação relativa aos contratos públicos, razão pela 
qual os pertinentes regulamentos se encontram atualmente em fase de revisão. 

 O principal objetivo desta revisão consiste em simplificar os trâmites 
administrativos, com o objetivo de se obter uma maior eficiência, estando a revisão 
principalmente concentrada nos contratos públicos para (I) a inovação, (II) o 
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ambiente e a eficácia na utilização dos recursos, (III) os serviços sociais e (IV) um 
melhor acesso das pequenas e médias empresas e das empresas em fase de 
arranque. 

Isto leva-nos a abordar a inter-relação entre os fundos estruturais e a contratação 
pública. No capítulo 4 do presente estudo reconhece-se a importância fundamental dos 
contratos públicos para a política de coesão da União Europeia. Foram, pois, analisados 
aspetos como o papel dos fundos, a perceção do risco na prática, a dimensão quantitativa e 
os tipos de intervenção. Além disso, há que ter em conta os contratos públicos para o 
desenvolvimento de projetos, o nível de participação das pequenas e médias empresas nos 
processos de adjudicação de contratos e as funções de controlo previstas no âmbito da 
política de coesão, o que nos leva a examinar os casos de irregularidade e fraude enquanto 
desafios fundamentais nos domínios estudados. Consequentemente, foram tidos em 
consideração certos problemas verificados em programas que relevam das políticas de 
coesão, bem como o papel do Tribunal de Contas, ambos assuntos de considerável 
importância. Por último, foi sublinhada a potencial relevância de alguns aspetos específicos 
dos processos de adjudicação, como, por exemplo, os contratos públicos ecológicos ou o 
diálogo concorrencial. Com base no anteriormente aduzido, as principais conclusões da 
análise são as seguintes: 

 Tanto do ponto de vista das autoridades dos programas como do dos beneficiários, 
os riscos ligados à contratação pública são mais consideráveis nos casos de 
investimento em infraestruturas. Para os gestores dos programas, os riscos mais 
importantes são o risco de ter elevadas taxas de erro e de os contratos públicos não 
estarem conformes com a lei, para além dos riscos relacionados com a anulação 
automática de autorizações com base na norma n+2/n+3. Para os beneficiários, os 
principais riscos estão relacionados com questões de calendário, custos adicionais, 
etc.  

 Os projetos, incluindo as grandes obras de construção ligadas aos investimentos nas 
infraestruturas que requerem um processo de adjudicação de contratos públicos em 
grande escala, representam 46% do orçamento total da política de coesão a nível 
europeu (159 mil milhões de euros) para o período 2007-2013. 

 As pequenas e médias empresas estão confrontadas com os processos de 
adjudicação de contratos públicos de duas formas. Em primeiro lugar, os contratos 
públicos representam uma parte importante da sua atividade, tendo estas empresas 
necessidade de participar regularmente em contratos públicos. Em segundo lugar, 
quando se trata de fundos públicos, as pequenas e médias empresas, tal como 
outras organizações, são obrigadas a aplicar a regulamentação relativa aos 
contratos públicos sempre que adquiram bens ou serviços com dinheiro proveniente 
desses fundos. Enquanto, no primeiro caso, as pequenas e médias empresas não 
cessam de melhorar o seu desempenho, no segundo caso enfrentam ainda 
importantes entraves.  

 Os regulamentos da União Europeia preveem um bom controlo financeiro das 
operações, bem como auditorias sistemáticas e aleatórias dos projetos. Não 
obstante, a eficiência e a efetividade do controlo dos contratos públicos são 
frequentemente comprometidas pela falta de experiência, de formação e de 
conhecimentos internos em matéria de gestão e pela rotatividade do pessoal. 

 Os desafios que os contratos públicos colocam a nível da gestão dos programas 
diferem consoante o tipo de programa. É mais provável que as autoridades de 
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gestão dos grandes programas operacionais centrados no investimento nas 
infraestruturas disponham internamente de pessoal especializado em contratação 
pública. No entanto, os gestores de programas operacionais que cobrem uma ampla 
gama de intervenções deparam com maiores dificuldades no momento de instituir 
um controlo eficaz e efetivo dos contratos públicos e das estratégias conexas de 
gestão de riscos. 

 A violação das normas de contratação pública figurava, em 2010, no segundo lugar 
da lista das dez irregularidades mais comuns, com 14% do número total de casos e 
um volume financeiro de 17%. 

3. Exemplos e experiência prática 

Com base na abordagem acima descrita, o capítulo 5 contém alguns exemplos de 
programas que permitem constituir uma tipologia dos programas que relevam da política 
de coesão. Os diferentes perfis dos países e dos programas permitem ilustrar as conclusões 
mais gerais sintetizadas nas secções anteriores. A experiência prática cobre parcialmente 
exemplos retirados dos objetivos de "convergência", "competitividade regional e emprego" 
e "cooperação territorial europeia". É importante observar que, cada vez que se faz 
referência a um país ou programa específicos, tal não significa necessariamente que este 
país tenha experimentado, no passado, deficiências no setor dos contratos públicos. Todos 
os atores experimentados da política de coesão sabem que os contratos públicos são uma 
questão problemática em todos os Estados-Membros e para todos os tipos de programas.  
Os programas que relevam dos fundos estruturais instauraram diversos procedimentos 
para cumprir os requisitos das diferentes áreas de intervenção. Aspetos como o contexto de 
cada programa, a sua estrutura de gestão ou as rotinas de execução variam radicalmente 
de um Estado-Membro para outro, sendo, muito frequentemente, possível observar 
importantes diferenças entre os distintos programas num mesmo Estado-Membro. Três 
aspetos gerais merecem ser sublinhados:  

 Apoio do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional aos projetos ambientais e de infraestruturas geridos por 
autoridades públicas. Neste caso, as autoridades públicas abrem concurso 
para projetos de infraestruturas específicos publicando um anúncio de concurso 
para toda a União Europeia. Estes projetos ultrapassam, na sua maioria, o limiar 
fixado pela União Europeia (atualmente, cinco milhões de euros, ver capítulo 2), 
devendo, por conseguinte, ser obrigatoriamente aplicadas as diretivas relativas 
aos contratos públicos. 

 Financiamento a empresas, pequenas e médias empresas1 e centros de 
investigação para a inovação e o crescimento, (incluindo a investigação 
e as tecnologias da informação e da comunicação). Neste caso, o 
financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional destina-se a 
empresas, organizações não-governamentais e centros de investigação com o 
objetivo de os apoiar na execução de projetos de desenvolvimento inovadores 
centrados no mercado. Os beneficiários obrigam-se a respeitar as normas de 
contratação pública relativas ao valor de aquisição do seu projeto. Neste caso, o 
valor das aquisições pode abranger todo o espetro de limiares de contratação 

                                                 
1  A definição de PME é a que figura na Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, publicada no Jornal 

Oficial da União Europeia L 124 de 20 de maio de 2003, p. 36. 
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pública, desde o fornecimento de bens de valor inferior a 10 000 euros até 
instalações e equipamentos de investigação de vários milhões de euros. Esta 
vasta gama de abordagens da adjudicação de contratos públicos é também 
aplicável a outros domínios temáticos, como, por exemplo, o turismo, a cultura e 
o desenvolvimento urbano ou regional. 

 Financiamento direto destinado a pessoas sem ultrapassagem do limiar 
fixado pela União Europeia (especialmente pelo Fundo Social Europeu).  
A regulamentação relativa à adjudicação de contratos públicos coloca menos 
problemas neste âmbito, pelo facto de o valor dos contratos ser, em quase todos 
os casos, inferior aos limiares a partir dos quais se requer um processo complexo 
de adjudicação de contratos. 

A distinção entre estes três grupos de requisitos processuais cobre todos os tipos de grupos 
destinatários interessados pelo financiamento da política de coesão.  
Os exemplos examinados em pormenor no capítulo 5 do presente estudo são os seguintes: 

 Programas de convergência: o exemplo da Eslováquia. 

 O programa para a competitividade regional e o emprego na Renânia do Norte 
Vestefália. 

 Contratos públicos nos programas de cooperação territorial europeia. 

 Países candidatos/em vias de adesão: o caso de Croácia (em vias de se tornar um 
Estado-Membro da União Europeia; foram examinados os anos anteriores à adesão). 

As principais conclusões retiradas do estudo destes casos são as seguintes: 

 Os estudos do caso da Eslováquia, enquanto país inscrito no objetivo de 
convergência, e da Croácia, enquanto antigo país candidato à adesão, realçam a 
necessidade de ações específicas para o reforço das capacidades. 

 Além disso, na Eslováquia, a Lei sobre os contratos públicos, ao ser um elemento 
relativamente novo da legislação, está sujeita a frequentes alterações que 
representam um desafio suplementar para todas os organismos dos programas 
responsáveis pelas funções de controlo. 

 As autoridades de gestão dos programas defendem claramente a simplificação dos 
procedimentos aplicáveis aos contratos de valor inferior aos limiares da União 
Europeia, a fim de aliviar o excesso de carga burocrática dos organismos de controlo 
e dos beneficiários, que não contribui necessariamente para uma adjudicação de 
contratos públicos justa, transparente e não discriminatória. 

4. Principais conclusões e recomendações 

É importante deixar claro que não existe qualquer alternativa ao propósito geral e ao 
modus operandi da contratação pública: os investidores públicos deveriam permitir que 
todos os prestadores privados interessados e com capacidade apresentassem uma proposta 
para as obras, bens ou serviços solicitados. A política de coesão da União não deveria 
estar sujeita a derrogações das diretivas relativas aos contratos públicos a nível 
europeu. Todos os principais argumentos a favor dos contratos públicos são ainda mais 
válidos no caso da política de coesão da UE. De facto, as legislações nacionais em matéria 
de contratação pública são complexas, pelo que qualquer tentativa de simplificação 
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seria sempre bem acolhida. O debate sobre as diretivas da União relativas aos contratos 
públicos deveria ser utilizado para sensibilizar para o facto de que uma parte significativa 
da atual complexidade que afeta a contratação pública se ficar a dever à complexidade das 
legislações nacionais. 
O desafio específico da política de coesão da UE reside no facto de existirem vários níveis 
de controlo em ação, em comparação com os regimes de subvenção nacionais. Por esta 
razão, a probabilidade de detetar infrações à regulamentação relativa à adjudicação de 
contratos públicos é mais elevada. Por outro lado, no entanto, a maioria das pessoas que 
exercem funções de auditoria e controlo da política de coesão não são especializados em 
contratos públicos. É evidente que, nestas circunstâncias, ambas as partes, tanto os 
beneficiários como os organismos de auditoria e controlo, teriam tudo a ganhar se existisse 
um número limitado de procedimentos e um sistema de limiares facilmente compreensível.  
Com base na análise da situação atual na União Europeia, e após ter examinado os 
exemplos representativos e as experiências práticas no domínio dos contratos públicos e da 
política de coesão, este estudo formula quatro grandes recomendações que dizem respeito:  

 ao controlo enquanto responsabilidade política; 

 às responsabilidades dos gestores dos programas; 

 à adequação das normas de contratação pública à execução de projetos de 
menor dimensão; 

 à promoção de novos elementos de adjudicação de contratos públicos na política 
de coesão. 

Os principais aspetos técnicos e legais da política de coesão e da contratação pública estão 
sujeitos às legislações nacionais. O quadro da União Europeia prevê requisitos adicionais 
em matéria de elaboração de relatórios, supervisão e controlo, mas, em geral, os projetos 
são regidos por normas e regras nacionais (especialmente no caso de investimentos em 
infraestruturas). 
A explicação para as diferenças observadas na própria União Europeia reside no facto de 
que, na Europa dos Doze, a gestão dos programas da União Europeia ter habitualmente 
cabido a vários e distintos níveis de administração. A maioria dos ministérios competentes 
dispõe dos seus próprios departamentos para a execução dos programas de política de 
coesão. Nestes departamentos, procura-se especialmente contratar pessoal qualificado no 
domínio das línguas, da produção de relatórios e da supervisão, quando as habilitações 
indispensáveis para a gestão de contratos públicos no domínio das infraestruturas relevam 
de outros domínios de competências, que podem ser descritos como qualificações de 
natureza técnica e jurídica tradicionais. Esta situação de facto suscita uma série de 
problemas relacionados com as competências e as funções de controlo. As instituições 
responsáveis pelo controlo da contratação necessitam obviamente de um nível adequado 
de saber-fazer. Contar com pessoal estável e suficiente é a condição prévia para um 
trabalho eficiente e eficaz. 
A construção política das funções de controlo é indispensável para a obtenção de um 
quadro estável. Os cortes orçamentais, as frequentes mudanças nas políticas de pessoal e 
a intervenção política desmesurada constituem desafios comuns para estes organismos de 
controlo. 
É, pois, primordial reconhecer a necessidade de funções de controlo eficazes e efetivas com 
o objetivo de conferir transparência e equidade ao importante mercado dos contratos 
públicos que relevam da política de coesão. Numerosos dados comprovativos provenientes 
de toda a Europa confirmam que, sem controlo, não há transparência nem equidade. 
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Recomendações 

A política de coesão fornece importantes fundos de investimento público em muitos 
Estados-Membros e os contratos públicos constituem um instrumento essencial para 
assegurar um acesso equitativo a este mercado. Nos países em que a política de coesão 
contribui com um importante financiamento, os atores europeus deveriam apoiar uma linha 
de argumentação clara em prol da necessidade de dispor de instituições de controlo eficazes 
e eficientes, em particular na perspetiva do próximo período de programação 2014-2020. 

 

Cabe às autoridades de gestão dos programas que relevam da política de coesão a maior 
responsabilidade pelo desenvolvimento dos programas perante a Comissão Europeia. 
As autoridades de auditoria, que são as segundas grandes instituições de controlo, estão 
habilitadas a verificar o funcionamento dos sistemas de controlo ex ante, durante a 
execução do programa e ex post. 
Existem duas opções de base para melhorar a gestão dos contratos públicos nos programas 
que relevam dos fundos estruturais: 

 Criar funções de supervisão e reforçar as funções de controlo (a Comissão 
Europeia poderia tornar a supervisão e o controlo dos contratos públicos 
expressamente vinculativos em todos os documentos de orientação). 

 Fornecer incentivos para tornar as competências no domínio dos contratos 
públicos mais acessíveis tanto para os gestores dos programas como para os 
beneficiários (os programas que relevam da política de coesão dispõem de 
fundos para a execução e a gestão, que fazem parte de uma prioridade distinta 
denominada "assistência técnica".  O reforço das capacidades em matéria de 
adjudicação de contratos públicos poderia ser um elemento coberto pelo 
financiamento da assistência técnica, o que é raramente o caso). 

A utilização da assistência técnica para o reforço das capacidades em matéria de 
contratação pública poderia ser amplamente preconizada a nível europeu. O importante é 
que esta abordagem procure disponibilizar as competências indispensáveis: 

 aos gestores de programas para desenvolver controlos ex ante (ou seja, antes 
da adjudicação) e ex post; 

 aos beneficiários (por exemplo, através do estabelecimento de uma lista de 
peritos certificados em contratos públicos que estariam disponíveis para fornecer 
gratuitamente estimativas de custos ou orientação inicial (estes serviços seriam 
pagos pelo programa). 

A análise da prática dos programas que relevam dos fundos estruturais na União Europeia 
mostra que as capacidades de controlo efetivo dos contratos públicos e a prevenção da 
fraude em matéria de contratos públicos no quadro destes programas, ou seja, 
essencialmente, as capacidades das autoridades de gestão e de controlo financeiro, são 
bastante limitadas. Tal é particularmente verdadeiro no caso dos programas que financiam 
uma vasta gama de intervenções, incluindo os pequenos programas de infraestruturas, 
como os programas operacionais regionais e os que relevam dos objetivos "competitividade 
regional e emprego" e "cooperação territorial europeia". Para reforçar as suas capacidades, 
as autoridades responsáveis pelos programas têm frequentemente de recorrer ao saber-
fazer de outras instituições, como as autoridades de auditoria, os serviços nacionais de 
contratação ou, inclusivamente, aos Tribunais de Contas nacionais. É, portanto, 
indispensável instituir um melhor quadro para o intercâmbio estruturado de conhecimentos 
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em matéria de gestão e propiciar um melhor acesso à formação no domínio dos contratos 
públicos. 

Recomendações 

O Parlamento Europeu poderia encetar negociações com a Comissão para o 
estabelecimento de um conjunto de medidas em matéria de contratação pública no quadro 
da política de coesão. Este pacote de medidas poderia incluir vários elementos, como a 
introdução de funções de acompanhamento, o reforço das disposições de controlo e 
melhores orientações sobre as possibilidades de criar anéis de segurança para os 
contratos públicos no quadro dos programas. Em particular para os programas que 
abrangem uma ampla gama de intervenções admissíveis, existe uma grande variedade de 
opções para cumprir os seguintes objetivos: 

 prevenir deficiências no domínio da contratação pública; 

 assegurar elevados conhecimentos sobre contratos públicos em todas as fases da 
gestão do ciclo dos programas e dos projetos.  

 

Os estudos de caso revelam claramente a existência de problemas ligados às regras 
de adjudicação de contratos públicos para os projetos mais pequenos.  As 
pequenas e médias empresas e outras organizações de reduzida dimensão estão obrigadas 
a aplicar a regulamentação relativa aos contratos públicos quando gerem projetos 
financiados por fundos públicos.  Neste contexto, deparam com vários obstáculos, a 
começar pela sua própria capacidade para lidar com estes procedimentos. 
A complexidade dos procedimentos é um problema que não afeta apenas a regulamentação 
da União Europeia, mas também, em alguns Estados-Membros, os procedimentos relativos 
aos contratos com um valor abaixo dos limiares fixados pela União Europeia. Neste caso, a 
complexidade dos contratos públicos a nível dos Estados-Membros pode inclusivamente ser 
maior do que a que se verifica a nível europeu. Ao mesmo tempo, é muito complicado 
justificar uma utilização eficiente dos fundos sem recorrer à comparação de preços.  Desta 
forma, o debate orienta-se para a definição de normas mínimas para a comparação de 
preços, ou seja, para estabelecer uma comparação transparente das propostas sem 
necessidade de encargos administrativos adicionais excessivos.  
Em qualquer caso, para os fundos estruturais poderem chegar aos seus potenciais 
destinatários, é indispensável simplificar a regulamentação relativa à adjudicação de 
contratos públicos.  

Recomendações 

Quando as pequenas organizações gerem projetos financiados por fundos públicos, o valor dos 
contratos é normalmente baixo. Tanto os prestadores como as entidades adjudicantes defendem 
que, nestes casos, se deve simplificar os procedimentos de contratação. Os atores europeus 
poderiam apoiar um debate destinado à definição de normas mínimas para a comparação 
transparente de preços no caso de contratos de reduzido valor, o que permitiria reduzir a grande 
diversidade de disposições legais aplicáveis a estes pequenos contratos de volume modesto nas 
legislações nacionais relativas à adjudicação de contratos públicos na União Europeia.  

Além disso, com o objetivo de reduzir os encargos que sobre elas pesam, as pequenas organizações 
beneficiárias dos programas deveriam receber o apoio de peritos em contratação pública no quadro 
do orçamento dos programas operacionais previsto para a assistência técnica.  
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Existe uma série de elementos novos no âmbito da contratação pública que merecem a 
atenção dos atores da política de coesão no território da União. Em particular, os 
contratos públicos ecológicos ou os contratos públicos sustentáveis, que se 
focalizam nos custos do ciclo de vida dos produtos ou dos imóveis, poderiam ser um 
elemento adequado numa política de coesão alinhada com os objetivos da estratégia 
Europa 2020. O artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 1083/2006 estipula que os objetivos 
dos fundos são perseguidos no quadro do desenvolvimento sustentável. Na prática, todos 
os programas operacionais devem incluir a sustentabilidade ambiental enquanto princípio 
horizontal. Promover os contratos públicos ecológicos como forma de contribuir 
positivamente para a sustentabilidade ambiental poderia tornar este princípio mais 
substancial.  
Assim, poderia ser prevista uma abordagem semelhante para os contratos públicos 
socialmente responsáveis como um fator modesto, mas concreto, capaz de contribuir 
para o objetivo da inclusão social. Por último, mas não menos importante, os projetos 
ligados a estes novos elementos dos contratos públicos poderiam ser incentivados na 
próxima geração de programas. Esta abordagem poderia assumir diferentes formas, entre 
elas: 

 Iniciativas de formação sobre contratos públicos ecológicos e contratos públicos 
socialmente responsáveis destinadas a autoridades locais e regionais, no 
contexto do reforço das capacidades, quer no quadro de programas nacionais de 
assistência técnica quer, por exemplo, no caso de contratos públicos socialmente 
responsáveis, no quadro da assistência técnica dos programas que relevam do 
Fundo Social Europeu. 

 Apoio à contratação pública eletrónica como um elemento dos programas 
operacionais sobre a sociedade da informação (que são muito frequentes na 
estratégia Europa 2020). 

 

Recomendações 

A política de coesão da UE, pelo grande volume financeiro que representa, poderia ser a 
alavanca de que necessitam elementos como os contratos públicos ecológicos, socialmente 
responsáveis ou eletrónicos para serem incorporados na contratação pública.  
No entanto, a promoção destes elementos na ótica do próximo período de programação 
deveria ser aprovada e apoiada tanto a nível europeu (pela Comissão e pelo Parlamento 
Europeu) como a nível nacional. Para o efeito, seria importante informar as autoridades de 
contratação nacionais e associá-las a este processo, com o objetivo da obtenção de uma 
maior difusão entre as autoridades de gestão de projetos. Sem este tipo de iniciativas 
coordenadas à escala europeia e nacional, as autoridades de gestão dos programas terão a 
tendência de conferir pouca ou nenhuma importância a qualquer outro critério de 
adjudicação que não seja o do preço mais baixo. 

 

 


