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CONTRATOS PÚBLICOS

As entidades públicas celebram contratos para assegurar o fornecimento de obras e a prestação
de serviços. Estes contratos, concluídos mediante remuneração com um ou mais operadores,
são designados como contratos de direito público e representam uma importante parte do PIB
da UE. Contudo, apenas uma pequena percentagem dos contratos públicos era adjudicada
a empresas não nacionais. A aplicação dos princípios do mercado interno a estes contratos
garante uma melhor afetação dos recursos económicos e uma utilização mais racional dos
fundos públicos. Em 2014, o Parlamento e o Conselho adotaram um novo pacote relativo
aos contratos públicos para simplificar os procedimentos e torná-los mais flexíveis, a fim de
incentivar o acesso das PME aos contratos públicos e de garantir um maior respeito pelos
critérios sociais e ambientais.

BASE JURÍDICA

Artigos 26.º, 34.º, 53.º, n.º 1, 56.º, 57.º, 62.º e 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

Os contratos de direito público têm um peso significativo nas economias dos Estados-Membros
e calcula-se que representem mais de 16% do PIB da União. Antes da entrada em vigor de
legislação comunitária nesta matéria, apenas 2% dos contratos públicos eram adjudicados a
empresas não nacionais. Estes contratos desempenham um papel fundamental em determinados
setores, como a construção e as obras públicas, a energia, as telecomunicações e a indústria
pesada, e são tradicionalmente caracterizados por uma preferência por prestadores nacionais,
com base em normas jurídicas ou administrativas. Esta falta de concorrência aberta e efetiva
constituía um obstáculo à concretização do mercado único, pressionando em alta os custos para
as entidades adjudicantes e inibindo, em alguns setores de atividade económica fundamentais,
o desenvolvimento da competitividade.
A aplicação dos princípios do mercado interno a estes contratos (em especial, a liberdade de
prestação de serviços e a liberdade de concorrência) garante uma melhor afetação dos recursos
económicos e uma utilização mais racional dos fundos públicos, permitindo às entidades
públicas obter produtos e serviços da melhor qualidade e aos melhores preços, graças a uma
concorrência mais forte. A preferência pelas empresas com melhor desempenho presentes em
todo o mercado europeu estimula a competitividade das empresas europeias (que assim podem
reforçar a sua dimensão e ampliar os seus mercados) e aumenta o respeito pelos princípios da
transparência, da igualdade de tratamento, da verdadeira concorrência e da eficiência, reduzindo,
deste modo, o risco de fraude e de corrupção. Um mercado único verdadeiramente aberto só
poderá ser concretizado quando todas as empresas conseguirem concorrer em pé de igualdade
a estes contratos.
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RESULTADOS

A Comunidade dotou-se de legislação destinada a coordenar as regras nacionais, impondo
obrigações relativas à publicitação dos anúncios de concurso e aos critérios objetivos de
apreciação de propostas. Na sequência da adoção de diversos atos normativos desde a década de
60, a Comunidade decidiu simplificar e coordenar a legislação aplicável aos contratos públicos
e adotou quatro diretivas (92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE). Para efeitos de
simplificação e clareza, três destas diretivas foram fundidas na Diretiva 2004/18/CE relativa
a contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos de fornecimento e contratos
públicos de serviços (alterada pela Diretiva 2005/75/CE), e na Diretiva 2004/17/CE relativa aos
setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. Alguns anexos de ambas as
diretivas foram alterados pela Diretiva 2005/51/CE. A Diretiva 2009/81/CE introduziu normas
específicas para contratos no setor da defesa a fim de facilitar o acesso aos mercados de defesa
de outros Estados-Membros.

REFORMA

Em 2014, o Parlamento e o Conselho adotaram um novo pacote relativo aos contratos públicos
para simplificar os procedimentos e torná-los mais flexíveis, a fim de incentivar o acesso
das PME aos contratos públicos e de garantir um maior respeito pelos critérios sociais e
ambientais. O quadro legislativo inclui a Diretiva 2014/24/UE, de 26 de fevereiro de 2014,
relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE, e a Diretiva 2014/25/UE,
de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que
operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a
Diretiva 2004/17/CE. O novo pacote legislativo sobre contratos públicos foi completado por
uma nova Diretiva relativa à adjudicação de contratos de concessão (Diretiva 2014/23/UE, de
26 de fevereiro de 2014), que estabelece um quadro jurídico adequado para a adjudicação de
concessões, garante que todos os agentes económicos da UE tenham acesso efetivo e não-
discriminatório ao mercado da UE e confere também maior segurança jurídica à legislação
aplicável nesta matéria.
A componente externa dos contratos públicos foi igualmente tida em conta na proposta de
regulamento da Comissão, de 21 de março de 2012, relativo ao acesso de bens e serviços
de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da UE e que estabelece os
procedimentos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e serviços da UE aos mercados
de contratos públicos dos países terceiros.
Em abril de 2012, a Comissão adotou uma estratégia para a contratação pública eletrónica[1],
com o objetivo de consumar a transição plena para a contratação eletrónica na UE até meados de
2016, e, em 26 de junho de 2013, publicou uma proposta de diretiva sobre a faturação eletrónica
nos contratos públicos. Em 16 de abril de 2014, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva
2014/55/UE relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos[2]. O prazo para a transposição
nos Estados-Membros expira em 27 de novembro de 2018.

[1]COM(2012)0179.
[2]Diretiva 2014/55/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à faturação eletrónica
nos contratos públicos, JO L 133, 6.5.2014, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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DEFINIÇÕES

«Contratos públicos» são contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre um ou mais
operadores económicos e uma ou mais entidades adjudicantes, que tenham por objeto a execução
de obras, o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços.
«Entidades adjudicantes» são autoridades estatais, regionais ou locais, organismos de direito
público, ou associações formadas por uma ou mais dessas autoridades ou organismos de direito
público.
«Concessões» são contratos a título oneroso celebrados por escrito, mediante os quais uma ou
mais autoridades ou entidades adjudicantes confiam a execução de obras (no caso da concessão
de obras) ou a prestação e a gestão de serviços (no caso da concessão de serviços) a um ou mais
operadores económicos, cuja contraprestação consiste, quer unicamente no direito de exploração
das obras ou dos serviços que constituem o objeto do contrato, quer nesse direito acompanhado
de um pagamento. A adjudicação de um contrato de concessão implica a transferência do risco
de exploração para o concessionário.

PROCEDIMENTOS PARA A ADJUDICAÇÃO DE CONTRATOS
PÚBLICOS

Todos os procedimentos têm de respeitar os princípios da legislação da UE e, em particular,
a livre circulação de mercadorias, a liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação
de serviços, mas também os princípios derivados, como a igualdade de tratamento, a não
discriminação, o reconhecimento mútuo, a proporcionalidade e a transparência. Os princípios
da concorrência, da confidencialidade e da eficiência têm igualmente de ser observados.
A. Tipos de procedimento
Os convites à apresentação de propostas têm de corresponder a diferentes tipos de
procedimentos, a utilizar com base num sistema de limiares, combinado com os métodos de
cálculo do valor estimado de cada contrato público e a especificação dos procedimentos a utilizar
— obrigatórios ou indicativos — como dispõem as diretivas. No «concurso público», qualquer
operador económico interessado pode apresentar uma proposta. No «concurso limitado»,
só podem apresentar propostas os candidatos convidados. No «procedimento concorrencial
com negociação», qualquer operador económico pode apresentar um pedido de participação,
mas apenas os candidatos convidados, após a avaliação das informações prestadas, podem
apresentar uma primeira proposta que servirá de base às negociações subsequentes. No «diálogo
concorrencial», qualquer operador económico pode apresentar um pedido de participação, mas
apenas os candidatos convidados podem participar no diálogo. Este procedimento é utilizado
quando as entidades adjudicantes não conseguem definir os meios para satisfazer as suas
necessidades ou determinar que tipo de soluções o mercado tem para oferecer. Os contratos são
exclusivamente adjudicados com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa
tendo em conta a melhor relação qualidade/preço. O novo procedimento «parcerias para a
inovação» foi criado para os casos que requeiram uma solução inovadora que ainda não esteja
disponível no mercado. A entidade adjudicante decide estabelecer parcerias para a inovação
com um ou mais parceiros que desenvolvam atividades de investigação e desenvolvimento em
separado, a fim de negociar uma solução inovadora durante o processo de adjudicação. Por
fim, em circunstâncias e casos específicos, as entidades adjudicantes podem adjudicar contratos
públicos através de um procedimento por negociação sem publicação prévia.
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B. Critérios de adjudicação de um contrato
As entidades adjudicantes têm de adjudicar os contratos públicos com base no critério da
proposta economicamente mais vantajosa. A reforma das regras aplicáveis aos contratos
públicos introduziu este novo critério de adjudicação baseado no princípio da «proposta
economicamente mais vantajosa» (critério «PEMV»), que pretende garantir a escolha da
proposta que apresente a melhor relação qualidade/preço (e não a proposta com o preço mais
baixo), tendo em conta a qualidade e o preço, e ainda os custos relacionados com o ciclo de vida
da obra, do bem ou do serviço em questão. Este critério confere uma maior ênfase aos aspetos
qualitativos, ambientais e sociais, bem como à inovação.
C. Regras de publicidade e de transparência
O processo de adjudicação de contratos públicos tem de garantir, em todas as etapas, a necessária
transparência. Este objetivo é concretizado através da publicação dos elementos essenciais
relativos aos processos de adjudicação de contratos, da divulgação de informações relativas aos
candidatos e aos proponentes (por exemplo, os critérios e as disposições a aplicar na decisão
de adjudicação do contrato, as informações acerca da execução e do andamento do processo e
ainda informações acerca das razões para a rejeição), e através da apresentação de documentação
suficiente sobre todas as etapas do processo.
D. Vias de recurso
Para resolver os casos de violação das normas aplicáveis à adjudicação de contratos públicos
por parte das entidades adjudicantes, a Diretiva «Recursos» (2007/66/CE) prevê um sistema
de recurso eficaz que abrange as diretivas relativas a contratos públicos e a diretiva relativa
às concessões e introduz dois elementos importantes. Após a decisão de adjudicação, o prazo
suspensivo oferece aos proponentes a oportunidade de analisarem a decisão e de decidirem
se pretendem interpor recurso. Durante este período de, pelo menos, 10 dias, as entidades
adjudicantes não podem assinar o contrato. A Diretiva «Recursos» estabelece igualmente regras
mais rigorosas no que respeita à proteção contra a adjudicação ilegal de contratos públicos por
ajuste direto.
E. Outros aspetos dos contratos públicos
As novas regras promovem contratos públicos ecológicos, graças a uma abordagem assente no
cálculo dos custos relacionados com o ciclo de vida do material e através da possível utilização
de rótulos específicos ou ecológicos. Os aspetos sociais são também importantes, uma vez que
as diretivas contêm disposições específicas em matéria de inclusão social, de critérios sociais
e de subcontratação, prevendo também um regime simplificado para contratos de serviços. A
redução da burocracia e o reforço do acesso das PME à contratação pública constituem também
elementos fulcrais. As novas regras introduzem o «Documento Europeu Único de Contratação
Pública» e o recurso a declarações sob compromisso de honra. O acesso das PME aos contratos
públicos será reforçado, designadamente, através da possibilidade de dividir os contratos em
lotes e da redução dos requisitos em matéria de volume anual de negócios. As novas diretivas
tornam gradualmente obrigatória a contratação pública eletrónica e definem normas específicas
relativas às técnicas e aos instrumentos para a contratação pública eletrónica e agregada, como
é o caso dos acordos-quadro, dos sistemas de aquisição dinâmicos, dos leilões eletrónicos, dos
catálogos eletrónicos, das atividades de compras centralizadas e da contratação pública conjunta
transfronteiras. As diretivas integram a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia
sobre as relações interorgânicas, ditas «in-house», tornando possível que, em certas condições,
as entidades adjudicantes concedam contratos a empresas sem aplicar as normas de adjudicação
de contratos. Por fim, as novas regras reforçam a legislação em vigor em matéria de conflitos de
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interesses, de favoritismo e de corrupção, oferecendo melhores garantias de equidade processual
em relação aos motivos de exclusão, à consulta prévia, à alteração de contratos e à transparência.

CONCESSÕES

Enquanto a revisão das normas aplicáveis ao setor dos serviços de utilidade pública está mais
ou menos em consonância com a revisão das regras aplicáveis às normas gerais de contratação
pública (apesar de serem ajustadas para permitir uma maior flexibilidade de atuação às entidades
envolvidas em atividades comerciais ou industriais), as novas regras relativas a concessões são
muito mais específicas.
A diretiva aplica-se apenas aos contratos de concessão com um valor igual ou superior a
5 milhões de EUR e certos tipos de concessão são excluídos do âmbito de aplicação da diretiva,
designadamente as concessões relativas à água potável. Ao contrário dos procedimentos
gerais para a adjudicação de contratos públicos, as entidades adjudicantes podem organizar
procedimentos de adjudicação de concessões de acordo com as normas nacionais ou com as
suas próprias preferências, desde que cumpram certas disposições de base: a publicação do
anúncio de concessão, a prestação de informações sobre os requisitos mínimos e os critérios
de adjudicação, o respeito dos requisitos estabelecidos e a eliminação de candidatos que
não preencham estes requisitos, a exclusão de candidatos que tenham sido condenados por
determinados crimes, como a fraude e o branqueamento de capitais; e a prestação de informações
aos participantes acerca da organização do concurso, juntamente com um calendário indicativo.
Além disso, nos procedimentos de adjudicação de contratos de concessão, o objeto do contrato,
os critérios de adjudicação e os requisitos mínimos não podem ser sujeitos a negociação. Os
contratos de concessão têm uma duração limitada e a possibilidade de prorrogação deve ser
avaliada no âmbito do procedimento aplicável às alterações contratuais.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Antes da aprovação do Pacote «Contratos Públicos», em 15 de janeiro de 2014, o Parlamento
aprovou diversas resoluções, designadamente, as de 18 de maio de 2010 sobre os novos
desenvolvimentos na adjudicação de contratos públicos, 12 de maio de 2011 sobre a igualdade de
acesso aos mercados do sector público na UE e em países terceiros e 25 de outubro de 2011 sobre
a modernização no domínio dos contratos públicos. Nestas resoluções, o Parlamento apoiou,
em particular, a adoção de medidas de simplificação (procedimentos flexíveis, por exemplo) e
solicitou o reforço da segurança jurídica. Defendeu também que o preço mais baixo não deve
constituir o único critério na adjudicação de contratos, sendo, porém, igualmente necessário
ter em conta a melhor relação qualidade/preço, bem como critérios de sustentabilidade (custos
relacionados com a duração de vida do material e critérios sociais e ambientais).
Estudos recentes indicam que o processo de «Brexit» em curso irá gerar incertezas e terá
impactos significativos no mercado único e nos direitos dos cidadãos europeus no domínio dos
contratos públicos[3]. O Parlamento terá de desempenhar um importante papel, determinando
se a legitimidade democrática e o respeito pelos direitos dos cidadãos estão presentes no
processo[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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