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CONTRATOS PÚBLICOS

As entidades públicas celebram contratos para assegurar a realização de obras
e a prestação de serviços. Estes contratos representam um volume de negócios
de 2448 mil milhões de euros, o que indica que os contratos públicos europeus
são um dos principais motores do crescimento económico, da criação de emprego
e da inovação. O pacote relativo aos contratos públicos adotado em 2014 pelo
Parlamento e pelo Conselho contribui com 2,88 mil milhões de euros por ano para
o PIB da UE. Além disso, as diretivas da UE em matéria de contratos públicos
implicaram um aumento do valor total dos contratos adjudicados, que passou de
menos de 200 mil milhões para cerca de 525 mil milhões de euros.

BASE JURÍDICA

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

OBJETIVOS

Os contratos públicos têm um peso significativo nas economias dos Estados-Membros
e calcula-se que o seu valor seja responsável por 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 sectores (construção, obras públicas, energia,
telecomunicações e indústria pesada) e, tradicionalmente, a preferência dada aos
fornecedores nacionais decorre de normas jurídicas ou administrativas. Esta falta de
concorrência aberta e eficaz constituiu um obstáculo à realização do mercado único,
aumentando os custos para as entidades adjudicantes e inibindo a competitividade em
determinados sectores-chave.
A aplicação de princípios do mercado interno a estes contratos garante uma melhor
afetação dos recursos económicos e um recurso mais racional aos fundos públicos,
permitindo às entidades públicas obter produtos e serviços da melhor qualidade
disponível e aos melhores preços, graças a uma maior concorrência. A preferência
pelas empresas com melhor desempenho presentes em todo o mercado europeu
estimula a competitividade das empresas europeias e aumenta o respeito pelos
princípios da transparência, da igualdade de tratamento e da eficiência, reduzindo,
deste modo, o risco de fraude e de corrupção.
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REALIZAÇÕES

A Comunidade adotou legislação destinada a coordenar as regras nacionais, impondo
obrigações relativas à publicação de concursos e aos critérios objetivos utilizados para
a apreciação das propostas. A partir de 1960, foram adotados vários atos normativos
relativos aos contratos públicos, mas, mais tarde, a Comunidade decidiu simplificar e
coordenar a legislação neste domínio, tendo adotado quatro diretivas (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, tendo dado origem à Diretiva 2004/18/CE relativa
a contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos de fornecimento e
contratos públicos de serviços e à Diretiva 2004/17/CE relativa aos sectores da água,
da energia, dos transportes e dos serviços postais. Alguns anos mais tarde, a Diretiva
2009/81/CE introduziu normas específicas para contratos no sector da defesa, de
molde a 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, que inclui a Diretiva 2014/24/UE relativa aos contratos públicos (que revoga
a Diretiva 2004/18/CE), e a Diretiva 2014/25/UE relativa aos contratos públicos
celebrados pelas entidades que operam nos sectores da água, da energia, dos
transportes e dos serviços postais (que revoga a Diretiva 2004/17/CE). O pacote
legislativo sobre contratos públicos foi completado por uma nova diretiva relativa à
adjudicação de contratos de concessão (Diretiva 2014/23/UE), que estabelece um
quadro jurídico adequado para a adjudicação de concessões[1], garante que todos os
agentes económicos da UE tenham acesso efetivo e não-discriminatório ao mercado
da UE e confere maior segurança jurídica à legislação aplicável nesta matéria.
A vertente externa dos contratos públicos foi igualmente tida em conta na proposta
de Regulamento da Comissão de 2012 relativo ao acesso de bens e serviços de
países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da UE, 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. Um impasse nas negociações
resultou numa nova proposta da Comissão em 2016. O procedimento formal de adoção
foi concluído pelos colegisladores em junho de 2022 e o ato final foi assinado em 23
de junho de 2022.
Em abril de 2012, a Comissão adotou uma estratégia para a contratação pública
eletrónica, com o objetivo de realizar a transição plena para a contratação eletrónica na
UE até meados de 2016. Em 16 de abril de 2014, o Parlamento e o Conselho adotaram
a Diretiva 2014/55/UE relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos.
Em 3 de outubro de 2017, a Comissão publicou duas comunicações: «Dinamizar
a contratação pública em benefício da Europa» (COM(2017)0572) e «Facilitar

[1]«Concessões» são contratos a título oneroso através dos quais uma ou mais autoridades adjudicantes ou entidades
adjudicantes confiam a execução de obras ou o fornecimento e a gestão de serviços a um operador económico ou mais. Os
operadores económicos aos quais tenha sido atribuída uma concessão passam a ter o direito de exploração das obras ou dos
serviços que constituem o objeto do contrato ou esse direito acompanhado de um pagamento.
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o investimento através da criação de um mecanismo ex ante voluntário de
avaliação dos aspetos relativos à contratação pública em grandes projetos de
infraestruturas» (COM(2017)0573). Para melhorar ainda mais os contratos públicos
europeus como parte do pacote de estratégia para os contratos públicos, a Comissão
publicou igualmente uma recomendação intitulada «Profissionalização da contratação
pública – Criar uma estrutura para a profissionalização da contratação pública».

PROCEDIMENTOS PARA A ADJUDICAÇÃO DE CONTRATOS
PÚBLICOS

Todos os procedimentos devem respeitar os princípios da legislação da UE,
em particular a livre circulação de mercadorias, a liberdade de estabelecimento
e a liberdade de prestação de serviços, mas também os princípios destes
decorrentes, 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 devem igualmente ser observados.
A. Tipos de procedimento
Os concursos têm de corresponder a diferentes tipos de procedimentos utilizados
com base num sistema de limiares. As diretivas também especificam os métodos
de cálculo do valor estimado de cada contrato público[2] e as indicações relativas
aos procedimentos a aplicar. No «concurso aberto», 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. No procedimento
de «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[3] não estão aptas
a definir os meios para satisfazer as suas necessidades ou determinar que tipo de
soluções o mercado tem para oferecer. Os contratos são adjudicados exclusivamente
com base na 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, tendo em vista 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.

[2]«Contratos públicos» são contratos a título oneroso, celebrados entre um ou mais operadores económicos e uma ou mais
entidades adjudicantes, que têm por objeto a execução de obras, o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços.
[3]«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.
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B. Critérios para a 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), ou seja, tem em conta a qualidade da obra, do bem
ou do serviço em causa, bem como o preço ou os custos do ciclo de vida. 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 a transparência
necessária em todas as etapas. Este objetivo é concretizado através da publicação
dos elementos essenciais relativos aos processos de adjudicação de contratos e
de informações relativas aos candidatos e aos proponentes, bem como facultando
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» (Diretiva
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, designadamente o «período de reflexão». Depois de tomada a decisão
de adjudicar um contrato, o prazo de reflexão 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.
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 possibilidade de recorrer a rótulos específicos ou ecológicos. Os aspetos sociais
são também importantes, contendo as diretivas disposições específicas em matéria
de inclusão social, de critérios sociais e de subcontratação, bem como 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, nomeadamente, através da possibilidade de dividir
os contratos em lotes e da redução dos requisitos em matéria de volume anual de
negócios. As novas diretivas requerem a introdução progressiva dos contratos públicos
eletrónicos e estabelecem regras específicas relativas a técnicas e instrumentos para
a contratação pública eletrónica e agregada, tais como acordos-quadro, sistemas de
aquisição dinâmicos, leilões eletrónicos, entre outros. As diretivas também integram a
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre as relações internas,
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permitindo, em determinadas condições, às entidades adjudicantes conceder um
contrato a uma empresa sem recorrer a um processo de adjudicação. As novas regras
reforçam a legislação em vigor em matéria de conflitos de interesses, favoritismo e
corrupção.
Em 11 de março de 2020, a Comissão publicou um documento de trabalho sobre os
critérios de adjudicação de contratos públicos ecológicos da UE para centros de dados,
salas de servidores e serviços de computação em nuvem, com o objetivo de garantir
que os equipamentos e os serviços dos centro de dados sejam adquiridos de forma
ecológica, em consonância com os objetivos da UE em matéria de energia, alterações
climáticas e eficiência dos recursos.
Na sequência do surto de COVID-19, a Comissão propôs um regulamento relativo
à criação de um programa de ação da União no domínio da saúde para o período
2021-2027 (Programa UE pela Saúde, COM(2020)0405), que prevê uma maior
atribuição de contratos públicos em domínios como os medicamentos, as vacinas,
os novos tratamentos e os dados. O ato final foi assinado pelos presidentes dos
colegisladores em 24 de março de 2021 e publicado no Jornal Oficial da União
Europeia em 26 de março de 2021. O Regulamento (UE) 2021/522 entrou em vigor no
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial e é aplicável com efeitos retroativos
a partir de 1 de janeiro de 2021. A Comissão publicou também novas orientações
para os adquirentes públicos, visando ajudar as autoridades públicas a utilizar o
quadro da UE em matéria de contratos públicos, para assegurar a aquisição rápida do
equipamento necessário, e lançou cinco concursos conjuntos, com vista à aquisição
de equipamento de proteção individual com os Estados-Membros. Em 27 de maio
de 2020, a Comissão publicou uma comunicação relativa ao plano de recuperação
pós-COVID-19 (COM(2020)0456) e destacou a necessidade de digitalizar os contratos
públicos, nomeadamente através do desenvolvimento de sistemas e plataformas
nacionais de contratação pública eletrónica.

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, de 12
de maio de 2011, sobre a igualdade de acesso aos mercados do sector público na
UE e em países terceiros e de 25 de outubro de 2011, sobre a modernização no
domínio dos contratos públicos. Nessas resoluções, o Parlamento apelou a medidas
de simplificação e a uma maior segurança jurídica e também a que o valor e a
sustentabilidade fossem tidos em conta na adjudicação de contratos.
Em 4 de outubro de 2018, no âmbito dos esforços para melhorar os contratos públicos
europeus, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o pacote de medidas relativas
aos contratos públicos, apelando a um maior recurso às tecnologias digitais nos
contratos públicos na União, à adoção de medidas de facilitação para as PME e
as empresas da economia social, a um melhor acesso dos fornecedores da UE
aos mercados de contratos públicos de países terceiros e à profissionalização dos
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compradores[4]. Em 2020, um estudo sobre os obstáculos jurídicos às regras do
mercado único[5] concluiu que as disparidades no profissionalismo no âmbito da
contratação pública entre os Estados-Membros eram uma causa significativa de
desigualdade no acesso aos contratos públicos.
Os estudos calculam que a recente atividade legislativa do Parlamento poderá gerar
até 2,88 mil milhões de euros por ano. Ao mesmo tempo, as diretivas da UE em matéria
de contratos públicos implicaram um aumento do valor total dos contratos adjudicados,
que passou de menos de 200 mil milhões de euros para cerca de 525 mil milhões de
euros[6].
Em abril de 2020, foi publicado um briefing intitulado «The EU’s Public Procurement
Framework»[7] (Quadro da UE para os contratos públicos), que analisa a forma como
o quadro da UE para os contratos públicos contribui para a realização dos objetivos do
Acordo de Paris e da Estratégia da Economia Circular. Este documento de investigação
foi solicitado pela Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
(IMCO) para o seu futuro relatório de iniciativa intitulado «Rumo a um mercado
único mais sustentável para as empresas e os consumidores», que foi adotado pelo
Parlamento em 25 de novembro de 2020 .
Em 22 de fevereiro de 2021, foi apresentado à Comissão IMCO um estudo[8]

exaustivo que descreve o impacto da COVID-19 no mercado interno. O estudo faz
recomendações em matéria de políticas sobre a forma de enfrentar futuras crises,
tais como a disponibilização de fundos para o desenvolvimento e a aquisição de
futuras vacinas e a coordenação permanente das regras a nível da UE. Tal como
referido no estudo, os Estados-Membros reconheceram rapidamente a necessidade
de coordenação e solidariedade na aquisição de equipamento médico e de proteção
individual (EPI) atendendo à gravidade da crise.
Em 1 de dezembro de 2021, a Comissão IMCO realizou uma audição pública sobre
contratos públicos sustentáveis, em associação com a Comissão do Ambiente, da
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI). A audição pretendia determinar de
que forma a utilização de todo o potencial das aquisições públicas poderia contribuir
para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Durante a audição, peritos
em representação de várias universidades europeias, organizações empresariais,
ministérios dos Estados-Membros e ONG debateram a melhor forma de orientar os

[4]A investigação relevante inclui Bovis, C., Contribution to Growth:Delivering economic benefits for citizens and businesses
(Contribuição para o crescimento – Proporcionar benefícios económicos aos cidadãos e às empresas), estudo destinado
à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e
Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2019.
[5]Dahlberg, E. e outros, 2020, «Legal obstacles in Member States to Single Market rules» (Obstáculos jurídicos nos Estados-
Membros às regras do mercado único), estudo destinado à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores,
Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo;
2020.
[6]A investigação relevante inclui Becker, J. et al. Contribution to Growth:Delivering economic benefits for citizens and
businesses (Contribuição para o crescimento – Proporcionar benefícios económicos aos cidadãos e às empresas), estudo
destinado à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas
Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2019.
[7]Núñez Ferrer, J., 2020, The EU’s Public Procurement Framework (Quadro de Contratação Pública da UE), publicação
destinada à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas
Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo; 2020.
[8]Marcus, J. S. et al., The impact of COVID-19 on the Internal Market (O impacto da COVID-19 no Mercado Interno),
publicação destinada à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas
Económicas e Científicas e da Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2021.
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contratos públicos ecológicos, como aumentar a sua utilização por intervenientes
socialmente responsáveis, como facilitar o seu acesso e como melhorar a divulgação
de informações e a sensibilização para contratos públicos sustentáveis.
Em 9 de junho de 2022, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a proposta
da Comissão relativa ao instrumento internacional de contratação pública. As
negociações entre os colegisladores foram concluídas em junho de 2022 e o ato
final foi assinado em 23 de junho de 2022. O objetivo do instrumento internacional
de contratação pública é incentivar a abertura dos mercados mundiais de contratos
públicos. Em maio de 2022, foi publicado um estudo[9] solicitado pela Comissão IMCO
e intitulado «The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector –
GovTech and other innovations in public procurement» (O Mercado Único Digital e a
digitalização do setor público – GovTech e outras inovações nos contratos públicos).
O estudo analisa as oportunidades de desenvolver uma plataforma GovTech da UE,
com o objetivo de apoiar a modernização do setor público.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[9]Hoekstra, M. et al., The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector, estudo destinado à Comissão do
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, Departamento Temático das Políticas Económicas e Científicas e da
Qualidade de Vida, Parlamento Europeu, Luxemburgo, 2022.
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