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Áustria

� Entidades competentes para fornecer instalações aeroportuárias nos termos da Luftfahrgesetz,

BGBl. Nr. 253/1957, na versão em vigor.

Portugal

� ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., criada nos termos do Decreto - Lei nº 404/98, de 18 de

Dezembro;

� NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., criada pelo Decreto - Lei nº

404/98, de 18 de Dezembro;

� ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., criada nos termos do Decreto -

Lei nº 453/91, de 11 de Dezembro.

Finlândia

� Aeroportos geridos pelo Ilmailulaitos/Luftfartsverket, por uma comuna ou por uma empresa

pública nos termos da ilmailulain/luftfartslagen (281/1995).
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Suécia

� Aeroportos públicos explorados nos termos da luftfartslagen (1957:297).

� Aeroportos privados explorados mediante licença concedida ao abrigo da lei, sempre que essa

licença corresponda aos critérios definidos no n.º 3 do artigo 2 da Directiva.

Reino Unido

� Uma autoridade local que explore uma zona geográfica a fim de permitir a utilização de um

aeroporto ou de outros terminais por parte de transportadores aéreos.

� Um operador aeroportuário na acepção do Airports Act 1986 que gira um aeroporto nos

termos da economic regulation ao abrigo da Parte IV desse Acto.

� Um operador aeroportuário na acepção do Airports Act 1986 que gira um aeroporto nos

termos da economic regulation ao abrigo da Parte IV desse Acto.

� Highland and Islands Airports Limited

� Um operador aeroportuário na acepção da Airports (Northern Ireland) Order 1994.
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ANEXO XI

Lista da legislação comunitária referida no n.º 3 do artigo 30.º

A TRANSPORTE OU DISTRIBUIÇÃO DE GÁS OU DE COMBUSTÍVEL PARA
AQUECIMENTO

Directiva 98/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a
regras comuns para o mercado do gás natural 1

B PRODUÇÃO, TRANSPORTE OU DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE

Directiva 96/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de 1996, que
estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade 2

C PRODUÇÃO, TRANSPORTE OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

�

D ENTIDADES ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DOS SERVIÇOS DE CAMINHOS-DE-
-FERRO

�

                                                
1 JO L 204 de 21.7.1998, p 1.
2 JO L 27 de 30.1.1997, p 20.
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E ENTIDADES ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DOS SERVIÇOS URBANOS DE
CAMINHOS-DE-FERRO, ELÉCTRICOS, TRÓLEIS OU AUTOCARROS

�

F ENTIDADES ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DOS SERVIÇOS POSTAIS

Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997,
relativa às regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais
comunitários e a melhoria da qualidade de serviço 1

G PESQUISA E EXTRACÇÃO DE PETRÓLEO OU DE GÁS

Directiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 1994, relativa às
condições de concessão e de utilização das autorizações de prospecção, pesquisa e produção
de hidrocarbonetos 2

H PESQUISA E EXTRACÇÃO DE CARVÃO E DE OUTROS COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS

�

                                                
1 JO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2002/39/CE (JO L 176 de 5.7.2002, p. 21).
2 JO L 164 de 30.6.1994, p 3.
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I ENTIDADES ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DAS INSTALAÇÕES DE PORTOS
MARÍTIMOS OU INTERIORES OU DE OUTROS TERMINAIS

�

J ENTIDADES ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DAS INSTALAÇÕES
AEROPORTUÁRIAS

�
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ANEXO XII

LISTA DAS ACTIVIDADES REFERIDAS NA ALÍNEA B) DO N.º 2 DO ARTIGO 1.º 1

NACE 2 

Secção F CONSTRUÇÃO Código CPV
Divisão Grupo Classe Descrição Observações
45 Construção Esta divisão inclui:

novas construções,
restaurações e reparação de
rotina

45000000

45.1 Preparação dos
locais de construção

45100000

45.11 Demolição e
terraplanagens

Esta classe inclui:
� demolição de edifícios
e de outras estruturas
� limpeza de estaleiros de
construção
� terraplanagens:
desaterros, aterros,
nivelamento de estaleiros de
construção, escavação de
valas, remoção de rochas,
destruição por meio de
explosivos, etc.
� preparação de estaleiros
para mineração:

remoção de obstáculos
e outras actividades de

desenvolvimento e de
preparação de
propriedades e de
estaleiros associados a
minas

Esta classe inclui ainda:
� drenagem de estaleiros
de construção
� drenagem de terras
dedicadas à agricultura ou à
silvicultura

45110000

                                                
1 Em caso de divergências de interpretação entre a CPV e a NACE, é aplicável a nomenclatura

NACE.
2 Regulamento (CEE) n.º 3037/90 do Conselho, de 9 de Outubro de 1990, relativo à

nomenclatura estatística das actividades económicas na Comunidade Europeia (JO L 293
de 24.10.1990, p. 1). Regulamento com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n.º 761/93 da Comissão (JO L 83 de 3.4.1993, p. 1).
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45.12 Perfurações e
sondagens

Esta classe inclui:
� perfurações, sondagens e
recolha de amostras com fins
geofísicos, geológicos, de
construção ou semelhantes
Esta classe não inclui:
� perfuração de poços de
petróleo ou de gás, ver 11.20
� perfuração de poços de
água, ver 45.25
� abertura de poços, ver 45.25
� exploração de campos de
petróleo e de gás, prospecção
geofísica, geológica e
sísmica, ver 74.20

45120000

45.2 Construção de
edifícios (no todo ou
em parte);
engenharia civil

45200000
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45.21 Construção geral de
edifícios e
engenharia civil

Esta classe inclui:
construção de todo o tipo de
edifícios
construção de obras de
engenharia civil
pontes, incluindo as que se
destinam a estradas em
passagens superiores,
viadutos, túneis e passagens
inferiores
condutas de longa distância,
linhas de comunicações e de
transporte de energia
condutas urbanas, linhas
urbanas de comunicações e
de transporte de energia;
obras urbanas associadas
montagem e edificação, no
local, de construções
préfabricadas
Esta classe não inclui:
actividades dos serviços
relacionados com a extracção
de petróleo e de gás,
ver 11.20
edificação de construções
totalmente préfabricadas a
partir de partes fabricadas
automaticamente, não de
betão, ver 20, 26 e 28
obras de construção, excepto
de edifícios, em estádios,
piscinas, ginásios, campos de
ténis e de golfe e em outras
instalações desportivas,
ver 45.2
instalações especiais em
edifícios, ver 45.3
acabamento de edifícios,
ver 45.4
actividades de arquitectura e
de engenharia, ver 74.20
gestão de projectos para a
construção, ver 74.20

45210000
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45.22 Construção de
coberturas

Esta classe inclui:
construção de telhados
cobertura de telhados
impermeabilização

45220000

45.23 Construção de
estradas, vias
férreas, aeroportos e
de instalações
desportivas

Esta classe inclui:
construção de estradas, ruas e
outras vias para veículos e
peões
construção de caminhos-de-
-ferro
construção de pistas de
aeroportos
obras de construção, excepto
de edifícios, em estádios,
piscinas, ginásios, campos de
ténis, campos de golfe, e
outras instalações desportivas
pintura de sinalização
horizontal em estradas e
parques de estacionamento
Esta classe não inclui:
terraplanagens prévias,
ver 45.11

45230000

45.24 Engenharia
hidráulica

Esta classe inclui:
construção de:
vias aquáticas, portos e obras
fluviais, portos de recreio
(marinas), eclusas, etc.
barragens e diques
dragagens
obras abaixo da superfície

45240000
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45.25 Outras obras
especializadas de
construção

Esta classe inclui:
actividades de construção
especializadas num aspecto
comum a diferentes tipos de
estruturas e que requeiram
aptidões ou equipamento
especializados:
construção de fundações,
incluindo cravação de estacas
perfuração e construção de
poços de água, abertura de
poços
edificação de elementos de
aço não fabricados
automaticamente
moldagem de aço
assentamento de tijolos e de
pedras
montagem e desmontagem de
andaimes e plataformas de
construção, incluindo o
aluguer dos mesmos
edificação de chaminés e de
fornos industriais
Esta classe não inclui:
aluguer de andaimes que não
implique montagem nem
desmontagem, ver 71.32

45250000

45.3 Instalações especiais 45300000
45.31 Instalação eléctrica Esta classe inclui:

instalação, em edifícios ou
em outros projectos de
construção, de:
instalações eléctricas
sistemas de telecomunicações
sistemas eléctricos de
aquecimento
antenas residenciais
alarmes contra incêndio
alarmes contra roubo
elevadores e escadas rolantes
condutores de pára-raios, etc.

45310000
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45.32 Obras de isolamento Esta classe inclui:
instalação, em edifícios ou
em outros projectos de
construção, de isolamento
térmico, sonoro ou contra
vibrações
Esta classe não inclui:
impermeabilização, ver 45.22

45320000

45.33 Instalação de
canalizações e de
climatização

Esta classe inclui:
instalação, em edifícios ou
em outros projectos de
construção, de:
canalizações e equipamento
sanitário
artefactos para instalações de
distribuição de gás
equipamento e condutas para
aquecimento, ventilação,
refrigeração ou climatização
sistemas de aspersão
Esta classe não inclui:
realização de instalações de
aquecimento eléctrico,
ver 45.31

45330000

45.34 Instalações, n.e. Esta classe inclui:
instalação de sistemas de
iluminação e de sinalização
para estradas, caminhos-de-
-ferro, aeroportos e portos
instalação, em edifícios ou
em outros projectos de
construção, de equipamento e
acessórios não especificados
noutra posição

45340000

45.4 Actividades de
acabamento

45400000

45.41 Estucagem Esta classe inclui:
aplicação, em edifícios ou em
outros projectos de
construção, de estuque
interior e exterior, incluindo
materiais de revestimento
associados

45410000
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45.42 Montagem de
trabalhos de
carpintaria e de
caixilharia

Esta classe inclui:
instalação de portas, janelas,
caixilhos de portas e janelas,
cozinhas equipadas, escadas,
equipamento para
estabelecimentos comerciais
e semelhantes não fabricados
automaticamente, de madeira
ou de outros materiais
acabamentos de interior, tais
como tectos, revestimentos de
madeira para paredes,
divisórias móveis, etc.
Esta classe não inclui:
colocação de parquet e outros
revestimentos de madeira
para pavimentos, ver 45.43

45420000

45.43 Revestimento de
pavimentos e de
paredes

Esta classe inclui:
colocação, aplicação,
suspensão ou assentamento,
em edifícios ou em outros
projectos de construção, de:
paredes de cerâmica, de betão
ou de cantaria, ou ladrilhos
para pavimentos
parquet e outros
revestimentos de madeira
para pavimentos
alcatifas e revestimentos em
linóleo para pavimentos,
incluindo de borracha ou
plástico
revestimentos de granito
artificial, mármore, granito ou
ardósia para pavimentos e
paredes
papel de parede

45430000

45.44 Pintura e colocação
de vidros

Esta classe inclui:
pintura interior e exterior de
edifícios
pintura de estruturas de
engenharia civil
colocação de vidros,
espelhos, etc.
Esta classe não inclui:
instalação de janelas,
ver 45.42

45440000
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45.45 Actividades de
acabamento, n.e.

Esta classe inclui:
instalação de piscinas
privadas
limpeza a vapor ou com jacto
de areia e outras actividades
semelhantes em exteriores de
edifícios
outras obras de acabamento
de edifícios n.e.
Esta classe não inclui:
limpeza interior de edifícios e
de outras estruturas, ver 74.70

45450000

45.5 Aluguer de
equipamento de
construção e de
demolição com
operador

45500000

45.50 Aluguer de
equipamento de
construção e de
demolição com
operador

Esta classe não inclui:
aluguer de maquinaria e
equipamento de construção
ou demolição sem operador,
ver 71.32
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ANEXO XIII

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS DE CONCURSO
A. CONCURSOS PÚBLICOS

1. Designação, endereço, endereço telegráfico, endereço electrónico, números de telefone, de
telex e de fax da entidade adjudicante.

2.  Se for o caso, indicação de que se trata de um contrato reservado a oficinas protegidas ou
cuja execução está reservada no quadro de programas de empregos protegidos.

3. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços; referir,
eventualmente, se se trata de um acordo-quadro ou de um sistema de aquisição dinâmico).

Categoria do serviço na acepção do Anexo XVII A ou XVII B e respectiva descrição (número
ou números de referência da nomenclatura).

Se for o caso, indicação de que as propostas se destinam a aquisição, locação financeira,
locação ou locação-venda, ou a mais de uma destas modalidades.

4. Local de entrega, de execução ou de prestação.
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5. Relativamente a fornecimentos e a empreitadas de obras:

a) Natureza e quantidade dos produtos a fornecer (número ou números de referência da
nomenclatura). Indicar nomeadamente as opções relativamente a aquisições suplementares e,
se possível, o calendário provisório para o exercício dessas opções, bem como o número de
eventuais reconduções. No caso de contratos renováveis, indicar também, se possível, o
calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos produtos a obter ou a natureza e
extensão das prestações e as características gerais da obra (número ou números de referência
da nomenclatura);

b) Indicações relativas à possibilidade de os fornecedores concorrerem a parte e/ou à totalidade
dos fornecimentos pretendidos.
Se, quanto aos contratos de empreitada de obras, a obra ou o contrato se dividirem em vários
lotes, a ordem de grandeza dos diferentes lotes e a possibilidade de concorrer a um, a vários
ou à totalidade dos lotes;

c) Relativamente aos contratos de empreitada de obras: informações relativas ao objecto da obra
ou do contrato quando este inclua igualmente a elaboração de projectos.

6. Relativamente à prestação de serviços:

a) Natureza e quantidade de serviços a prestar. Indicar nomeadamente as opções relativamente a
aquisições suplementares e, se conhecido, o calendário provisório para o exercício dessas
opções, bem como o número de eventuais reconduções. No caso de contratos renováveis,
indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos
serviços a obter;
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b) Indicar se a execução do serviço está reservada, por força de disposições legislativas,
regulamentares ou administrativas, a uma profissão específica;

c) Referência das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas;

d) Indicar se as pessoas colectivas devem referir os nomes e as habilitações profissionais do
pessoal que será responsável pela execução do serviço;

e) Indicar se os prestadores de serviços podem apresentar propostas relativamente a uma parte
dos serviços em questão.

7. Se conhecido, indicar se é ou não autorizada a apresentação de variantes.

8. Prazo de entrega ou conclusão, ou duração do contrato de serviços e, na medida do possível,
data de arranque.

9.a) Endereço do serviço ao qual podem ser pedidos os cadernos de encargos e os documentos
complementares;

b) Se for o caso, montante e condições de pagamento da quantia necessária à obtenção desses
documentos.
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10.a) Data-limite de recepção das propostas ou das propostas indicativas sempre que se trate da
implementação de um sistema de aquisição dinâmico;

b) Endereço para onde devem ser enviadas;

c) Língua ou línguas em que devem ser redigidas.

11.a) Se for o caso, pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas;

b) Data, hora e local desta abertura.

12. Se for o caso, cauções e garantias exigidas.

13. Principais condições de financiamento e de pagamento e/ou referências aos textos que as
regulam.

14. Se for o caso, forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos
adjudicatário.

15. Condições mínimas de carácter económico e técnico que o operador económico adjudicatório
deve preencher.
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16. Prazo durante o qual o proponente é obrigado a manter a sua proposta.

17. Se for o caso, condições particulares a que está sujeita a execução do contrato.

18. Critérios, a que se refere o artigo 55.º, a utilizar na adjudicação: "preço mais baixo" ou
"proposta economicamente mais vantajosa". Os critérios que permitem definir a proposta
economicamente mais vantajosa, bem como a respectiva ponderação, ou, se for caso disso, a ordem
de importância desses critérios, devem ser mencionados, quando não constarem do caderno de
encargos.

19. Se for o caso, referência da publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias do
anúncio periódico ou do anúncio da publicação do presente anúncio no perfil de adquirente a que o
contrato se refere.

20. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de
mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos ou, se for o caso, designação,
morada, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual podem
ser obtidas essas informações.

21. Data de envio do anúncio pela entidade adjudicante.

22. Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias (deve ser fornecida por este serviço).

23. Outras informações.
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B. CONCURSOS LIMITADOS

1. Designação, endereço, endereço telegráfico, endereço electrónico, números de telefone, de
telex e de fax da entidade adjudicante.

2. Se for o caso, indicação de que se trata de um contrato reservado a oficinas protegidas ou cuja
execução está reservada no quadro de programas de empregos protegidos.

3. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços; referir,
eventualmente, se se trata de um acordo-quadro).

Categoria do serviço na acepção do Anexo XVII A ou XVII B e respectiva descrição (número ou
números de referência da nomenclatura).

Se for o caso, indicação de que as propostas se destinam a aquisição, locação financeira, locação ou
locação-venda, ou a mais de uma destas modalidades.

4. Local de entrega, de execução ou de prestação.
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5. Relativamente a fornecimentos e a empreitadas de obras:

a) Natureza e quantidade dos produtos a fornecer (número ou números de referência da
nomenclatura). Indicar nomeadamente as opções relativamente a aquisições suplementares e,
se possível, o calendário provisório para o exercício dessas opções, bem como o número de
eventuais reconduções. No caso de contratos renováveis, indicar também, se possível, o
calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos produtos a obter ou a natureza e
extensão das prestações e as características gerais da obra (número ou números de referência
da nomenclatura);

b) Indicações relativas à possibilidade de os fornecedores concorrerem a parte e/ou à totalidade
dos fornecimentos pretendidos.

Se, quanto aos contratos de empreitada de obras, a obra ou o contrato se dividirem em vários
lotes, a ordem de grandeza dos diferentes lotes e a possibilidade de concorrer a um, a vários
ou à totalidade dos lotes;

c) Relativamente aos contratos de empreitada de obras: informações relativas ao objecto da obra
ou do contrato quando este inclua igualmente a elaboração de projectos.
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6. Relativamente a prestação de serviços:

a) Natureza e quantidade de serviços a prestar. Indicar nomeadamente as opções relativamente a
aquisições suplementares e, se possível, o calendário provisório para o exercício dessas
opções, bem como o número de eventuais reconduções. No caso de contratos renováveis,
indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos
serviços a obter;

b) Indicar se a execução do serviço está reservada, por força de disposições legislativas,
regulamentares ou administrativas, a uma profissão específica;

c) Referência das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas;

d) Indicar se as pessoas colectivas devem referir os nomes e as habilitações profissionais do
pessoal que será responsável pela execução do serviço;

e) Indicar se os prestadores de serviços podem apresentar propostas relativamente a uma parte
dos serviços em questão.
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7. Se conhecido, indicar se é ou não autorizada a apresentação de variantes.

8. Prazo de entrega ou conclusão, ou duração do contrato de serviços e, na medida do possível,
data de arranque.

9. Se for o caso, forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos
adjudicatário.

10.a) Data-limite de recepção dos pedidos de participação;

b) Endereço para onde devem ser enviados;

c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos.

11. Data-limite de envio dos convites para apresentação de propostas.

12. Se for o caso, cauções e garantias exigidas.

13. Principais condições de financiamento e de pagamento e/ou referências aos textos que as
regulam.

14. Informações relativas à situação do operador económico e condições mínimas de carácter
económico e técnico que ele deve preencher.
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15. Critérios, a que se refere o artigo 55.º, a utilizar na adjudicação: "preço mais baixo" ou
"proposta economicamente mais vantajosa". Os critérios que permitem definir a proposta
economicamente mais vantajosa, bem como a respectiva ponderação, ou, se for caso disso, a ordem
de importância desses critérios, devem ser mencionados, quando não constarem do caderno de
encargos ou não forem apresentados no convite para apresentação de propostas.

16. Se for o caso, condições particulares a que está sujeita a execução do contrato.

17. Se for o caso, referência da publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias do
anúncio periódico ou do anúncio da publicação do presente anúncio no perfil de adquirente a que o
contrato se refere.

18. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo caso, de
mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos ou, se for o caso, designação,
endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual
podem ser obtidas essas informações.

19. Data de envio do anúncio pela entidade adjudicante.

20. Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias (deve ser fornecida por este serviço).

21. Outras informações.
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C. PROCEDIMENTOS POR NEGOCIAÇÃO

1. Designação, endereço, endereço telegráfico, endereço electrónico, números de telefone, de
telex e de fax da entidade adjudicante.

2.  Se for o caso, indicação de que se trata de um contrato reservado a oficinas protegidas ou
cuja execução está reservado no quadro de programas de empregos protegidos.

3. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços; referir,
eventualmente, se se trata de um acordo-quadro).

Categoria do serviço na acepção do Anexo XVII A ou XVII B e respectiva descrição (número ou
números de referência da nomenclatura).

Se for o caso, indicação de que as propostas se destinam a aquisição, locação financeira, locação ou
locação-venda, ou a mais de uma destas modalidades.

4. Local de entrega, de execução ou de prestação.
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5. Relativamente a fornecimentos e a empreitadas de obras:

a) Natureza e quantidade dos produtos a fornecer (número ou números de referência da
nomenclatura). Indicar nomeadamente as opções relativamente a aquisições suplementares e,
se possível, o calendário provisório para o exercício dessas opções, bem como o número de
eventuais reconduções. No caso de contratos renováveis, indicar também, se possível, o
calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos produtos a obter ou a natureza e
extensão das prestações e as características gerais da obra (número ou números de referência
da nomenclatura);

b) Indicações relativas à possibilidade de os fornecedores concorrerem a parte e/ou à totalidade
dos fornecimentos pretendidos. Se, quanto aos contratos de empreitadas de obras, a obra ou o
contrato se dividirem em vários lotes, a ordem de grandeza dos diferentes lotes e a
possibilidade de concorrer a um, a vários ou à totalidade dos lotes;

c) Relativamente aos contratos de empreitadas de obras: informações relativas ao objecto da
obra ou do contrato quando este inclua igualmente a elaboração de projectos.
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6. Relativamente a prestação de serviços:

a) Natureza e quantidade de serviços a prestar. Indicar nomeadamente as opções relativamente a
aquisições suplementares e, se possível, o calendário provisório para o exercício dessas
opções, bem como o número de eventuais reconduções. No caso de contratos renováveis,
indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos posteriores relativos aos
serviços a obter;

b) Indicar se a execução do serviço está reservada, por força de disposições legislativas,
regulamentares ou administrativas, a uma profissão específica;

c) Referência das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas;

d) Indicar se as pessoas colectivas devem referir os nomes e as habilitações profissionais do
pessoal responsável pela execução dos serviços;

e) Indicar se os prestadores de serviços podem apresentar propostas relativamente a uma parte
dos serviços.
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7. Se conhecido, indicar se é ou não autorizada a apresentação de variantes.

8. Prazo de entrega ou conclusão, ou duração do contrato de serviços e, na medida do possível,
data de arranque.

9. Se for o caso, forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos
adjudicatário.

10.a) Data-limite de recepção dos pedidos de participação;

b) Endereço para onde devem ser enviados;

c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos.

11. Se for o caso, cauções e garantias exigidas.

12. Principais condições de financiamento e de pagamento e/ou referências aos textos que as
regulam.
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13. Informações relativas à situação do operador económico e condições mínimas de carácter
económico e técnico que ele deve preencher.

14. Critérios, a que se refere o artigo 55.º, a utilizar na adjudicação: "preço mais baixo" ou
"proposta economicamente mais vantajosa". Os critérios que permitem definir a proposta
economicamente mais vantajosa, bem como a respectiva ponderação, ou, se for caso disso, a ordem
de importância desses critérios, devem ser mencionados, quando não constarem do caderno de
encargos ou não forem apresentados no convite para negociação.

15. Se for o caso, designação e endereço dos operadores económicos já seleccionados pela
entidade adjudicante.

16. Se for o caso, data(s) de publicação anterior(es) no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

17. Se for o caso, condições particulares a que está sujeita a execução do contrato.

18. Se for o caso, referência da publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias do
anúncio periódico ou do anúncio da publicação do presente anúncio no perfil de adquirente a que o
contrato se refere.
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19. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de
mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos e, se for o caso, designação,
endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual
podem ser obtidas essas informações.

20. Data do envio do anúncio pela entidade adjudicante.

21. Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades
Europeias (deve ser fornecida por este serviço).

22. Se necessário, outras informações.
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D. ANÚNCIO DE CONTRATO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO 1

1. País da entidade adjudicante.

2. Designação e endereço electrónico da entidade adjudicante.

3. Referência da publicação do anúncio de concurso no sistema de aquisição dinâmico.

4. Endereço electrónico onde o caderno de encargos e os documentos complementares relativos
ao sistema de aquisição dinâmico estejam disponíveis.

5. Objecto do contrato: descrição por número ou números de referência da nomenclatura "CPV"
e quantidade ou âmbito do contrato a adjudicar.

6. Prazo de apresentação das propostas indicativas.

                                                
1 Tendo em vista a admissão no sistema, com o objectivo de poder participar mais tarde num

concurso para um contrato específico.
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ANEXO XIV

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS RELATIVOS À EXISTÊNCIA
DE UM SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO

1. Designação, endereço, endereço telegráfico, endereço electrónico, números de telefone, de
telex e de fax da entidade adjudicante.

2. Se for o caso, indicação de que se trata de um contrato reservado a oficinas protegidas ou cuja
execução está reservada no quadro de programas de empregos protegidos.

3. Finalidade do sistema de qualificação (descrição dos produtos, serviços ou obras ou
respectivas categorias a adquirir através do sistema � número ou números de referência da
nomenclatura).

4. Condições a satisfazer pelos operadores económicos, tendo em vista a sua qualificação no
âmbito do sistema, e métodos pelos quais essas condições serão verificadas. Caso a descrição dessas
condições e dos métodos de verificação seja volumosa e se baseie em documentos acessíveis aos
operadores económicos interessados, será suficiente um resumo das principais condições e métodos,
acompanhado de uma referência a esses documentos.

5. Prazo de validade do sistema de qualificação e formalidades para a sua renovação.
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6. Menção de que o anúncio serve como meio de abertura do concurso.

7. Endereço no qual podem ser obtidas outras informações e documentos sobre o sistema de
qualificação (no caso de esse endereço ser diferente dos referidos no ponto 1).

8. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de
mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos e, se for o caso, designação,
endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual
podem ser obtidas essas informações.

9. Se conhecidos, os critérios, a que se refere o artigo 55.º, a utilizar na adjudicação: "preço mais
baixo" ou "proposta economicamente mais vantajosa". Os critérios permitem definir a proposta
economicamente mais vantajosa, bem como a respectiva ponderação, ou, se for caso disso, a ordem
de importância desses critérios, devem ser mencionados, quando não constarem do caderno de
encargos ou não forem apresentados no convite para apresentação de propostas ou para negociação.

10. Se necessário, outras informações.
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ANEXO XV A

A. INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS PERIÓDICOS
INDICATIVOS

I. RUBRICAS A PREENCHER EM QUALQUER HIPÓTESE

1. Designação, endereço, endereço telegráfico, endereço electrónico, números de telefone, de
telex e de fax da entidade adjudicante ou do serviço junto do qual podem ser obtidas informações
complementares.

2. a) Relativamente aos contratos de fornecimentos: natureza e quantidade ou valor das prestações
ou dos produtos a fornecer; número ou números de referência da nomenclatura;

b) Relativamente aos contratos de empreitada de obras: natureza e extensão das prestações,
características principais da obra ou dos lotes de obras; número ou números de referência da
nomenclatura;

c) Relativamente aos contratos de serviços: montante total previsto das aquisições de cada uma
das categorias de serviços enumeradas no Anexo XVII A; número ou números de referência da
nomenclatura.

3. Data de envio do anúncio ou de envio do anúncio que informa sobre a publicação do presente
anúncio sobre o perfil de adquirente.
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4. Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias (deve ser fornecida por este serviço).

5. Se necessário, outras informações.

II. INFORMAÇÕES A PRESTAR OBRIGATORIAMENTE QUANDO O ANÚNCIO SERVIR
COMO MEIO DE ABERTURA DO CONCURSO OU PERMITIR UMA REDUÇÃO DOS
PRAZOS DE RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS

6. Menção de que os fornecedores interessados devem comunicar à entidade adjudicante o seu
interesse pelo contrato ou contratos.

7. Se for o caso, indicação de que se trata de um contrato reservado a oficinas protegidas ou cuja
execução está reservada no quadro de programas de empregos protegidos.

8. Prazo de recepção dos pedidos de envio de convites para apresentação de propostas ou para
negociação.

9. Natureza e quantidade dos produtos a fornecer, características gerais da obra ou categoria do
serviço, na acepção do Anexo XVII A, e sua descrição, indicando se estão previstos um ou mais
acordos-quadro. Indicar nomeadamente as opções relativamente a aquisições suplementares e, se
conhecido, o calendário provisório para o exercício dessas opções, bem como o número de
eventuais reconduções. No caso de contratos renováveis, indicar também o calendário provisório da
abertura dos concursos posteriores.
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10. Indicar, se se trata de aquisição, locação financeira, locação ou locação-venda, ou de uma
combinação destas modalidades.

11. Prazo de entrega ou execução, ou duração do contrato e, na medida do possível, data de
arranque.

12. Endereço para o qual as empresas interessadas devem manifestar por escrito o seu interesse.

Data-limite de recepção das manifestações de interesse.

Língua ou línguas autorizadas para a apresentação das candidaturas ou das propostas.

13. Condições de carácter económico e técnico, garantias financeiras e técnicas exigidas aos
fornecedores.

14.a) Data provisória, se for conhecida, do lançamento do ou dos processos de adjudicação;

b) Tipo de processo de adjudicação (concurso limitado ou procedido por negociação);

c) Montante e modalidades de pagamento de qualquer quantia a desembolsar para obter a
documentação relativa à consulta.



12634/3/02 REV 3 PB/aam 4
ANEXO XV A DG C II    PT

15. Se for o caso, condições particulares a que está sujeita a execução do contrato.

16. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de
mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos e, se for o caso, designação,
endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual
podem ser obtidas essas informações.

17. Se conhecidos, os critérios, a que se refere o artigo 55.º, a utilizar na adjudicação: "preço mais
baixo" ou "proposta economicamente mais vantajosa". Os critérios que permitem definir a proposta
economicamente mais vantajosa, bem como a respectiva ponderação, ou, se for caso disso, a ordem
de importância desses critérios, devem ser mencionados, quando não constarem do caderno de
encargos ou não forem apresentados quer no convite para confirmar o interesse, referido no n.º 5 do
artigo 47.º, quer no convite para apresentação de propostas ou para negociação.
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ANEXO XV B

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DO ANÚNCIO RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE
UM ANÚNCIO PERIÓDICO INDICATIVO SOBRE UM PERFIL DE ADQUIRENTE NÃO

UTILIZADO COMO MEIO DE ABERTURA DE CONCURSO

1. País da entidade adjudicante.

2. Designação da entidade adjudicante.

3. Endereço internet do "perfil de adquirente" (URL)

4. Número ou números de referência da nomenclatura CPV.
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ANEXO XVI

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS
ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO

I. Informações para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias 1

1. Designação e endereço da entidade adjudicante.

2. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitada de obras ou prestação de serviços e número
ou números de referência da nomenclatura; referir, eventualmente, se se trata de um acordo-
-quadro).

3. Pelo menos um resumo sobre a natureza e quantidade dos produtos, obras ou serviços
fornecidos.

4.a) Forma do anúncio (anúncio relativo à existência de um sistema de qualificação, anúncio
periódico, anúncio de concurso).

b) Referência da publicação do anúncio no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

c) No caso de adjudicações efectuadas sem concurso, indicar a disposição correspondente do
n.º 3 do artigo 40.º ou do artigo 32.º.

                                                
1 As informações das rubricas 6, 9 e 11 serão consideradas não destinadas a publicação se a

entidade adjudicante considerar que a sua divulgação é susceptível de lesar um interesse
comercial sensível.
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5. Processo de adjudicação (concurso público, concurso limitado ou procedimento por
negociação).

6. Número de propostas recebidas.

7. Data da adjudicação.

8. Preço pago pelas aquisições de oportunidade realizadas nos termos da alínea j) do n.º 3 do
artigo 40.º.

9. Designação e endereço do ou dos operadores económicos.

10. Indicar, eventualmente, se o contrato foi ou é susceptível de ser subcontratado.

11. Preço pago ou preço das propostas mais elevada e menos elevada que foram tidas em conta
para a adjudicação.

12. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de
mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos e, se for o caso, designação,
endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual
podem ser obtidas essas informações.

13. Informações facultativas:

� valor e parte do contrato que foi ou é susceptível de ser subcontratada a terceiros,

� critérios de adjudicação.
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II. Informações não destinadas a publicação.

14. Número de adjudicações efectuadas (no caso de haver mais do que um adjudicatário).

15. Valor de cada adjudicação.

16. País de origem do produto ou do serviço (origem comunitária ou origem não comunitária e,
neste caso, discriminação por países terceiros).

17. Quais os critérios de adjudicação utilizados (proposta economicamente mais vantajosa, preço
mais baixo)?

18. O adjudicatário é um proponente que apresentava uma variante nos termos do n.º 1 do
artigo 36.º?

19. Houve propostas rejeitadas por serem anormalmente baixas, nos termos do artigo 57.º?

20. Data de envio do anúncio pela entidade adjudicante.

21. No caso de contratos de serviços constantes no Anexo XVII B, acordo da entidade
adjudicante para a publicação do anúncio (n.º 4 do artigo 43.º).
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ANEXO XVII A 1

SERVIÇOS NA ACEPÇÃO DO ARTIGO 31.º

Categorias Designação dos serviços Números de referência
CPC 2

Números de referência CPV

1 Serviços de manutenção
e de reparação

6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000,
50111110, 50112000, 50112100,
50112110, 50112111, 50112120,
50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000,
50114100, 50114200, 50115000,
50115100, 50115200, 50116000,
50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510,
50116600, 50117000, 50117100,
50117200, 50117300, 50118000,
50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500,
50200000, 50210000, 50211000,
50211100, 50211200, 50211210,
50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000,
50221000, 50221100, 50221200,
50221300, 50221400, 50222000,
50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000,
50230000, 50231000, 50231100,
50232000, 50232100, 50232200,
50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000,
50244000, 50245000, 50246000,
50246100, 50246200, 50246300,
50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000,
50333000, 50333100, 50333200,
50334000, 50334100, 50334110,
50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400,
50340000, 50341000, 50341100,
50341200, 50342000, 50343000,
50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000,
50411100, 50411200, 50411300,

                                                
1 Em caso de interpretações divergentes entre as nomenclaturas CPV e CPC, será aplicada a

nomenclatura CPC.
2 A nomenclatura CPC (versão provisória) é utilizada para definir o âmbito de aplicação da

Directiva 93/38/CEE no que diz respeito aos contratos de serviços.
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50411400, 50411500, 50412000,
50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100,
50421200, 50422000, 50430000,
50431000, 50432000, 50433000,
50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000,
50514000, 50514100, 50514200,
50530000, 50531000, 50531100,
50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100,
50532200, 50532300, 50532400,
50800000, 50810000, 50820000,
50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000,
50850000, 50860000, 50870000,
50880000, 50881000, 50882000,
50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120,
50911130, 50911200, 50911210,
50911220, 50912100, 50913100,
50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000,
50914100, 50914200, 50914300,
50914400, 50914500, 50914600,
50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000,
50930000, 50931000, 50931100,
50931200, 50931300, 50931400,
50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000,
50940000, 50941000, 50942000,
50951000, 50952000, 50952100,
50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000,
50961100, 50961110, 50961200,
50962000, 50970000, 50971000,
50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200,
50973300, 50973400, 50974000,
50974100, 50974200, 50974300,
50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100,
50976200, 74732000, 74732100,
74741000, 74742000, 74743000

2 Serviços de transporte 1,
incluindo os serviços de

712 (com excepção do
71235) 7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000,
60112100, 60112200, 60112300,

                                                
1 Excluindo os serviços de transporte ferroviário abrangidos pela categoria 18.



12634/3/02 REV 3 PB/aam 3
ANEXO XVII A DG C II    PT

veículos blindados e os
serviços de mensagens,
com excepção do
transporte de correio

60113000, 60113100, 60113310,
60113400, 60114000, 60115000,
60115100, 60115110, 60116000,
60116100, 60116200, 60116300,
60122110, 60122120, 60122130,
60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100,
60123200, 60123300, 60123400,
60123500, 60123600, 64120000,
64121000, 64122000, 74612000

3 Transporte terrestre
aéreo: transporte de
passageiros e de
mercadorias, com
excepção do transporte
de correio

73 (excepto 7321) 62110000, 62122000, 62210000,
62230000, 62300000

4 Transporte terrestre 1 e
aéreo de correio

71235, 7321 62121000

5 Serviço de
telecomunicações

752 64200000, 64210000, 64211000,
64212000, 64213000, 64214000,
64214200, 64216000, 64216100,
64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210,
64216300, 64221000, 64222000,
64223000, 64224000, 64225000,
64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Serviços financeiros:
(a) serviços de seguros
(b) serviços bancários
e de investimento 2

ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000,
66120000, 66130000, 66140000,
66200000, 66300000, 66310000,
66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000,
66317000, 66320000, 66321000,
66330000, 66331000, 66332000,
66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 Excluindo os serviços de transporte ferroviário abrangidos pela categoria 18.
2 Excluindo os serviços financeiros relativos à emissão, compra, venda e transferência de títulos

ou outros instrumentos financeiros. São também excluídos os serviços que consistem na
aquisição ou locação, quaisquer que sejam as respectivas modalidades financeiras, de
propriedades, edifícios existentes ou outros bens imóveis ou relativos aos direitos sobre esses
bens; no entanto, os serviços financeiros prestados paralelamente, antes ou depois de um
contrato de aquisição ou locação, seja qual for a sua forma, ficarão sujeitos ao disposto na
presente directiva.
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66340000, 66341000, 66342000,
66343000, 66343100, 66343200,
66350000, 66360000, 66370000,
66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000,
66382000, 66383000, 66384000,
67200000, 67210000, 67211000,
67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000,
67251000, 67260000

7 Serviços informáticos e
afins

84 50310000, 50311000, 50311400,
50312000, 50312100, 50312110,
50312120, 50312200, 50312210,
50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410,
50312420, 50312500, 50312510,
50312520, 50312600, 50312610,
50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000,
50320000, 50321000, 50322000,
50323000, 50323100, 50323200,
50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000,
72120000, 72130000, 72140000,
72150000, 72200000, 72210000,
72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100,
72222200, 72222300, 72223000,
72224000, 72224100, 72224200,
72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000,
72232000, 72240000, 72241000,
72243000, 72245000, 72246000,
72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200,
72254000, 72254100, 72260000,
72261000, 72262000, 72263000,
72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000,
72310000, 72311000, 72311100,
72311200, 72311300, 72312000,
72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000,
72317000, 72319000, 72320000,
72321000, 72510000, 72511000,
72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300,
72520000, 72521000, 72521100,
72540000, 72541000, 72541100,
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72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000

8 Serviços de investigação e
desenvolvimento 1

85 63368000, 73000000, 73100000,
73110000, 73111000, 73112000

9 Serviços de contabilidade,
auditoria e de escrituração

862 74121000, 74121100, 74121110,
74121112, 74121113, 74121120,
74121200, 74121210, 74121220,
74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Serviços de estudos de
mercado e de sondagens

864 74130000, 74131000, 74131100,
74131110, 74131120, 74131121,
74131130, 74131200, 74131300,
74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100,
74423110

                                                
1 Excluindo os serviços de investigação e desenvolvimento, com excepção daqueles cujos

resultados se destinem exclusivamente à entidade adjudicante para utilização no exercício da
sua própria actividade, desde que a prestação do serviço seja inteiramente remunerada pela
referida entidade adjudicante.
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11 Serviços de consultoria em
gestão 1 e afins

865, 866 73200000, 73210000, 73220000,
73300000, 74121111, 74141000,
74141100, 74141110
74141200, 74141300, 74141400,
74141500, 74141510, 74141600,
74141610, 74141620 74141700,
74141800, 74141900, 74142200,
74150000, 74871000, 90311000,
93620000

12 Serviços de arquitectura;
serviços de engenharia e
serviços de engenharia
integrados; serviços de
planeamento urbano e de
arquitectura paisagística;
serviços afins de
consultoria científica e
técnica; serviços técnicos
de ensaio e de análise

867 72242000, 72244000, 74142300,
74142310, 74220000, 74221000,
74222000, 74223000, 74224000,
74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120,
74231130, 74231200, 74231300,
74231310, 74231320, 74231400,
74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540,
74231600, 74231700, 74231710,
74231720, 74231721, 74231800,
74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200,
74232210, 74232220, 74232230,
74232240, 74232300, 74232310,
74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100,
74233200, 74233300, 74233400,
74233500, 74233600, 74233700,
74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000,
74261000, 74262000, 74262100,
74263000, 74270000, 74271000,
74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400,
74271500, 74271700, 74271710,
74271720, 74271800, 74272000,
74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300,
74273000, 74273100, 74273200,
74274000, 74274100, 74274200,
74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200,
74276000, 74276100, 74276200,
74276300, 74276400, 74300000,
74310000, 74311000, 74312000,

                                                
1 Excluindo os serviços de arbitragem e de conciliação.
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74312100, 74313000, 74313100,
74313110, 74313120, 74313130,
74313140, 74313141, 74313142,
74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200,
74313210, 74313220, 74874000

13 Serviços publicitários 871 74410000, 74411000, 74412000,
78225000

14 Serviços de limpeza de
edifícios e serviços de
gestão de propriedades

874, 82201
a 82206

70300000, 70310000, 70311000,
70320000, 70321000, 70322000,
70330000, 70331000, 70331100,
70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000,
74721000, 74721100, 74721210,
74721300, 74722000, 74724000,
74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200,
93411300, 93411400

15 Serviços de edição e de
impressão à obra ou de
forma continuada

88442 74831530, 78000000, 78100000,
78110000, 78111000, 78112000,
78113000, 78113100, 78114000,
78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100,
78116000, 78117000, 78118000,
78119000, 78120000, 78121000,
78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000,
78131000, 78132000, 78133000,
78134000, 78135000, 78135100,
78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000,
78152000, 78153000, 78160000,
78170000, 78180000, 78200000,
78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000,
78230000, 78240000, 78300000,
78310000, 78311000, 78312000

16 Serviços de arruamentos e
de recolha de lixo:
serviços de saneamento e
afins

94 71221110, 74734000, 74735000,
85142200, 90000000, 90100000,
90110000, 90111000, 90111100,
90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210,
90112300
90113000, 90114000, 90120000,
90121000, 90121100, 90121110,
90121120, 90121130, 90121140,
90121200, 90121300, 90121310,
90121320, 90121330, 90121340,
90121400,
90122000, 90122100, 90122110,
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90122111, 90122112, 90122113,
90122120, 90122121 90122122,
90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210,
90122220, 90122230, 90122240,
90122300, 90122310, 90122320,
90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000,
90213000, 90220000, 90221000,
90240000, 90300000, 90310000,
90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000,
90315000,
90315100, 90315200, 90315300,
90320000
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ANEXO XVII B

SERVIÇOS NA ACEPÇÃO DO ARTIGO 32.º

Categor
ias

Designação dos
serviços

Números de
referência CPC

Números de referência CPV

17 Serviços de hotelaria e
restauração

64 55000000, 55100000, 55200000,
55210000, 55220000, 55221000,
55240000, 55241000, 55242000,
55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000,
55311000, 55312000, 55320000,
55321000, 55322000, 55330000,
55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000,
55520000, 55521000, 55521100,
55522000, 55523000, 55523100,
55524000, 93410000, 93411000

18 Serviços de transporte
ferroviário

711 60111000, 60121000, 60121100,
60121200, 60121300, 60121400,
60121500, 60121600

19 Serviços de transporte
marítimo e fluvial

72 61000000, 61100000, 61110000,
61200000, 61210000, 61220000,
61230000, 61240000, 61250000,
61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Serviços de transporte
de apoio e auxiliares

74 62224000, 62224100, 62226000,
63000000, 63100000, 63110000,
63111000, 63112000, 63112100,
63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000,
63200000, 63210000, 63220000,
63221000, 63222000, 63222100,
63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000,
63225000, 63226000, 63300000,
63310000, 63311000, 63313000,
63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000,
63341100, 63342000, 63343000,
63343100, 63344000, 63350000,
63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000,
63363000, 63364000, 63365000,
63366000, 63366100, 63369000,
63400000, 63410000, 63420000,
63430000, 63500000, 63510000,
63511000, 63512000, 63514000,
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63515000, 63516000, 63520000,
63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140,
74322000, 93600000

21 Serviços jurídicos 861 74110000, 74111000, 74111100,
74111200, 74112000, 74112100,
74112110, 74113000, 74113100,
74113200, 74113210, 74114000

22 Serviços de colocação e
de fornecimento de
pessoal 1

872 74512000, 74522000, 95100000,
95110000, 95120000, 95130000,
95131000, 95132000, 95133000

23 Serviços de
investigação e de
segurança, com
excepção dos serviços
de veículos blindados

873
(excepto 87304)

74611000, 74613000, 74614000,
74614100, 74614110, 74615000,
74620000

24 Serviços de educação e
formação profissional

92 80000000, 80100000, 80110000,
80200000, 80210000, 80211000,
80212000, 80220000, 80300000,
80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000,
80411100, 80411200, 80412000,
80421000, 80422000, 80422100,
80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300,
80423320, 80424000, 80425000,
80426000, 80426100, 80426200,
80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Serviços de saúde e de
carácter social

93 60113300, 74511000, 85000000,
85100000, 85110000, 85111000,
85111100, 85111200, 85111300,
85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800,
85112000, 85112100, 85120000,
85121000, 85121100, 85121200,
85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000,
85141000, 85141100, 85141200,
85141210, 85141211, 85141212,
85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400,
85143000, 85144000, 85144100,
85145000, 85146000, 85146100,
85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000,
85310000, 85311000, 85311100,
85311200, 85311300, 85312000,
85312100, 85312200, 85312300,

                                                
1 Com excepção dos contratos de trabalho.
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85312310, 85312320, 85312330,
85312400, 85320000, 85323000

26 Serviços de carácter
recreativo, cultural e
desportivo

96 74875000, 74875100, 74875200,
77310000, 77311000, 77313000,
77400000, 80413000, 80414000,
80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100,
92111200, 92111210, 92111220,
92111230, 92111240, 92111250,
92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000,
92121000, 92122000, 92130000,
92140000, 92200000, 92210000,
92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000,
92312000, 92312100, 92312110,
92312120, 92312130, 92312140,
92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250,
92320000, 92330000, 92331000,
92331100, 92331200, 92332000,
92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000,
92351000, 92351100, 92351200,
92352000, 92352100, 92352200,
92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000,
92520000, 92521000, 92521100,
92521200, 92521210, 92521220,
92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000,
92533000, 92534000, 92600000,
92610000, 92620000, 92621000,
92622000

27 Outros serviços 50111100, 50232110, 50246500,
50520000, 50521000, 50522000,
50523000, 50531500, 50531510,
50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000,
50731000, 50732000, 50732100,
50740000, 50760000, 50761000,
50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100,
50915200, 50952300, 50977000,
52000000, 52100000, 52200000,
52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000,
52900000, 60113200, 60200000,
60210000, 60220000, 61300000,
62221000, 62222000, 62223000,
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63367000, 64110000, 64111000,
64112000, 64113000, 64114000,
64115000, 64116000, 64214100,
64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000,
65200000,
65210000, 65300000, 65310000,
65320000, 65400000, 65410000,
65500000, 67100000, 67110000,
67120000, 67121000, 67122000,
67130000, 67140000, 67300000,
70100000, 70110000, 70111000,
70112000, 70120000, 70121000,
70121100, 70121200, 70122000,
70122100, 70122110, 70122200,
70122210, 70123000, 70123100,
70123200, 70130000, 70311100,
70311200, 70333000, 71000000,
71100000, 71110000, 71120000,
71130000, 71140000, 71150000,
71160000, 71170000, 71180000,
71181000, 71211300, 71211310,
71211320, 71211400, 71211600,
71211900, 71300000, 71310000,
71311000, 71320000, 71321000,
71321100, 71321200, 71321300,
71321400, 71330000, 71331000,
71332000, 71332100, 71332200,
71333000, 71340000, 71350000,
71360000, 71380000, 74122000,
74122100, 74122200, 74271600,
74271900, 74321000, 74321100,
74420000, 74421000, 74422000,
74423000, 74423200, 74423210,
74542000, 74543000, 74731100,
74810000, 74811000, 74811100,
74811200, 74811300, 74811310,
74811320, 74811330, 74811340,
74812000, 74813000, 74820000,
74821000, 74830000, 74831000,
74831100, 74831110, 74831200,
74831210, 74831300, 74831400,
74831500, 74831510, 74831520,
74831600, 74832000, 74832100,
74841000, 74842000, 74844000,
74850000, 74851000, 74860000,
74861000, 74870000, 74872000,
74873100, 74876000, 74877000,
75000000, 75100000, 75110000,
75111000, 75111100, 75111200,
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75112000, 75112100, 75120000,
75121000, 75122000, 75123000,
75124000, 75125000, 75130000,
75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100,
75211110, 75211200, 75211300,
75220000, 75221000, 75222000,
75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220,
75231230, 75231240, 75240000,
75241000, 75241100, 75242000,
75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110,
75251120, 75252000, 75300000,
75310000, 75311000, 75312000,
75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000,
76000000, 76100000, 76110000,
76111000, 76120000, 76200000,
76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000,
76320000, 76330000, 76340000,
76400000, 76410000, 76411000,
76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000,
76470000, 76480000, 76490000,
76491000, 76492000, 76500000,
76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000,
77000000, 77100000, 77110000,
77120000, 77210000, 77211000,
77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000,
77510000, 77600000, 77610000,
77700000, 78400000, 85321000,
85322000, 90114100, 90115000,
90122132, 90123000, 90123100,
90123200, 90123300, 90230000,
91000000, 91100000, 91110000,
91120000, 91130000, 91131000,
91200000, 91300000, 91310000,
91320000, 91330000, 91331000,
91331100, 92230000, 92312211,
93100000, 93110000, 93111000,
93112000, 93120000, 93121000,
93130000, 93140000, 93150000,
93160000, 93200000, 93210000,
93211000, 93220000, 93221000,
93221100, 93221200, 93221300,
93300000, 93310000, 93320000,
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93330000, 93411100, 93500000,
93510000, 93511000, 93511100,
93621000, 93700000, 93710000,
93711000, 93711100, 93711110,
93711200, 93712000, 93910000,
93930000, 93940000, 93950000,
95000000, 99000000, 99100000
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ANEXO XVIII

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS DE CONCURSO PARA

TRABALHOS DE CONCEPÇÃO

1. Designação, endereço, endereço electrónico, endereço telegráfico, números de telefone, de

telex e de fax dos poderes públicos e do serviço junto do qual podem ser obtidos os documentos

complementares.

2. Descrição do projecto (número ou números de referência da nomenclatura).

3. Tipo de concurso: público ou limitado.

4. No caso de concurso público: data-limite para a entrega de projectos.

5. No caso de concurso limitado:

a) Número previsto de participantes ou margem de variação a considerar;

b) Se for o caso, nomes dos participantes já seleccionados;

c) Critérios de selecção dos participantes;

d) Data-limite de recepção dos pedidos de participação.
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6. Se for caso disso, indicar se a participação está reservada a uma profissão específica.

7. Critérios a aplicar na avaliação dos projectos.

8. Se for o caso, nomes dos membros do júri seleccionados.

9. Indicar se a decisão do júri tem carácter vinculativo para o poder público.

10. Se for o caso, número e valor dos prémios.

11. Se for o caso, pagamentos a efectuar a todos os participantes.

12. Indicar se os autores dos projectos premiados estão autorizados a celebrar contratos

complementares.

13. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de

mediação. Especificações dos prazos para a interposição de recursos e, se for o caso, designação,

endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual

podem ser obtidas essas informações.

14. Data de envio do anúncio.

15. Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades

Europeias.

16. Se necessário, outras informações.
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ANEXO XIX

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS RELATIVOS AOS

RESULTADOS DOS CONCURSOS PARA TRABALHOS DE CONCEPÇÃO

1. Designação, endereço, endereço telegráfico, números de telefone, de telex e de fax dos

poderes públicos.

2. Descrição do projecto (número ou números de referência da nomenclatura).

3. Número total de participantes.

4. Número de participantes estrangeiros.

5. Vencedor ou vencedores do concurso.

6. Se for o caso, prémio ou prémios.

7. Outras informações.

8. Referência do anúncio de concurso.
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9. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de

mediação. Especificações dos prazos para a interposição de recursos e, se for o caso, designação,

endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual

podem ser obtidas as informações.

10. Data de envio do anúncio.

11. Data de recepção do anúncio pelo Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades

Europeias.
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ANEXO XX

CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À PUBLICAÇÃO

1. Publicação dos anúncios

a) Os anúncios a que se referem os artigos 41.º, 42.º, 43.º e 63.º são enviados pelas entidades

adjudicantes ao Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias no formato requerido

pela Directiva 2001/78/CE da Comissão, de 13 de Setembro de 2001, que altera o Anexo IV da

Directiva 93/63/CEE do Conselho, os Anexos IV, V e VI da Directiva 93/37/CEE do Conselho, os

Anexos III e IV da Directiva 92/50/CEE do Conselho, alterada pela Directiva 97/52/CE do

Conselho, e os Anexos XII a XV, XVII e XVIII da Directiva 93/38/CEE do Conselho, alterada pela

Directiva 98/4/CE (Directiva relativa à utilização dos formulários normalizados na publicação dos

anúncios de concursos públicos) 1. Os anúncios periódicos indicativos referidos no primeiro

parágrafo do n.º 1 do artigo 41.º, publicados sobre um perfil de adquirente tal como previsto na

alínea b) do ponto 2, respeitarão igualmente este formato, do mesmo modo que o anúncio de

informação sobre esta publicação.

b) Os anúncios a que se referem os artigos 41.º, 42.º, 43.º e 63.º são publicados pelo Serviço das

Publicações Oficiais das Comunidades Europeias ou pelas entidades adjudicantes no caso de

anúncios periódicos indicativos publicados sobre um perfil de adquirente em conformidade com o

n.º 1 do artigo 41.º.

                                                
1 JO L 285 de 29.10.2001, p. 1, e JO L 214 de 9.8.2002, p. 1.
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Os poderes públicos podem, além disso, publicar estas informações na Internet num perfil de

adquirente, tal como referido na alínea b) do ponto 2.

c) O Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias fornece ao poder público a

confirmação de publicação a que se refere o n.º 7 do artigo 44.º.

2. Publicação de informações complementares ou adicionais

a) As entidades adjudicantes são encorajadas a publicar integralmente o caderno de encargos e

os documentos complementares na Internet.

b) O perfil de adquirente pode incluir anúncios periódicos indicativos, referidos no n.º 1 do

artigo 41.º, informações relativas a concursos públicos a decorrer, as aquisições previstas, as

adjudicações efectuadas, os processos anulados e todas as informações gerais de utilidade

como pontos de contacto, números de telefone e de fax, endereços postais e endereços

electrónicos.

3. Formato e modalidades de envio dos anúncios por via electrónica

O formato e as modalidades de envio dos anúncios por via electrónica estão disponíveis no

endereço Internet: "http://simap.eu.int".
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ANEXO XXI

DEFINIÇÃO DE DETERMINADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para efeitos do disposto na presente directiva, entende-se por:

1.

a) "Especificação técnica", no caso de contratos de serviços ou de fornecimento: uma

especificação constante de um documento que define as características exigidas a um produto

ou serviço, tais como os níveis de qualidade, os níveis de desempenho ambiental, a concepção

que preencha todos os requisitos (incluindo a acessibilidade para os deficientes) e a avaliação

da conformidade, a adequação de utilização, a utilização do produto, a segurança ou as

dimensões, incluindo as exigências importantes aplicáveis ao produto no que se refere ao

nome sob o qual é vendido, a terminologia, os símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a

embalagem, a marcação e rotulagem, as instruções de utilização, os processos e métodos de

produção e os procedimentos de avaliação da conformidade;
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b) "Especificações técnicas", no caso de contratos de empreitada de obras: a totalidade das

prescrições técnicas constantes, nomeadamente, dos cadernos de encargos, que definem as

características exigidas ao material, produto ou fornecimento, que permitem caracterizá-los de

modo a que correspondam à utilização a que a entidade adjudicante os destina. Essas

características incluem os níveis de desempenho ambiental, a concepção que preencha todos

os requisitos (incluindo a acessibilidade para os deficientes) e a avaliação da conformidade, a

adequação de utilização, a segurança ou as dimensões, incluindo os procedimentos relativos à

garantia de qualidade, a terminologia, os símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a

embalagem, a marcação e rotulagem, as instruções de utilização, bem como os processos e

métodos de produção. Incluem igualmente as regras de concepção e cálculo das obras as

condições de ensaio, de controlo e de recepção das obras, bem como as técnicas ou métodos

de construção e todas as outras condições de carácter técnico que a entidade adjudicante possa

exigir, por meio de regulamentação geral ou especial, no que respeita às obras acabadas e aos

materiais ou elementos que integrem essas obras;
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2. "Norma": uma especificação técnica aprovada por um organismo de normalização

reconhecido para aplicação repetida ou continuada, cuja observância não é obrigatória e que se

enquadra no âmbito de uma das seguintes categorias:

� "norma internacional": uma norma aprovada por uma organização internacional de

normalização e acessível ao público em geral,

� "norma europeia": uma norma aprovada por uma organização europeia de normalização e

acessível ao público em geral,

� "norma nacional": uma norma aprovada por uma organização nacional de normalização e

acessível ao público em geral;

3. "Homologação técnica europeia": uma apreciação técnica favorável da aptidão de um produto

para ser utilizado, com fundamento no cumprimento dos requisitos essenciais para a construção,

segundo as características intrínsecas do produto e as condições estabelecidas de execução e

utilização. A homologação técnica europeia é conferida pelo organismo designado para o efeito

pelo Estado-Membro;

4. "Especificações técnicas comuns": especificações técnicas elaboradas segundo um processo

reconhecido pelos Estados-Membros, que tenham sido publicadas no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias.

5. "Referencial técnico": qualquer produto elaborado por organismos europeus de normalização,

que não as normas oficiais, em conformidade com procedimentos adaptados à evolução das

necessidades do mercado.
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ANEXO XXII

Quadro recapitulativo dos prazos previstos no artigo 45.º

Concursos públicos

Prazo de recepção das propostas � sem publicação de anúncio periódico indicativo
Prazo Envio

electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 7

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 7

52 45 47 40 Inexistente Inexistente
Com publicação de anúncio periódico indicativo

A: Prazo
geral

Envio
electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 7

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 7

36 29 31 24 Inexistente Inexistente
B: Prazo
mínimo

Envio
electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 7

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 7

22 15 17 10 O prazo
de 10 dias é
alargado
para 15 dias

O prazo
de 17 dias é
alargado
para 22 dias
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Concursos limitados ou procedimentos por negociação

Prazo de recepção dos pedidos de participação
Prazo geral Envio

electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 8

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 8

37 30 Não aplicável
(n.a.)

n.a. Inexistente n.a.

Prazo
mínimo

Envio
electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 8

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 8

22 15 n.a. n.a. Inexistente n.a.

Prazo
mínimo

Envio
electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 8

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 8

15 8 n.a. n.a. O prazo
de 8 dias é
alargado
para 15 dias

n.a.
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Prazo de recepção das propostas
A: Prazo
geral

Envio
electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 8

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 8

24 n.a. 19 n.a. n.a. Inexistente
B: Prazo
mínimo

Envio
electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 8

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 8

10 n.a. 5 n.a. n.a. O prazo
de 5 dias é
alargado
para 10 dias

C: Prazo
acordado

Envio
electrónico
do anúncio

Caderno de
encargos
disponível
por via
electrónica

Envio
electrónico e
caderno de
encargos
"electrónico"

Efeito do
primeiro
parágrafo do
n.º 8

Efeito do
segundo
parágrafo do
n.º 8

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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ANEXO XXIII

EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS DISPOSITIVOS DE RECEPÇÃO ELECTRÓNICA DE

PROPOSTAS, DE PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO, DE PEDIDOS DE QUALIFICAÇÃO OU DE

PLANOS E PROJECTOS NOS CONCURSOS PARA TRABALHOS DE CONCEPÇÃO

1. Os dispositivos de recepção electrónica de propostas, de pedidos de participação, de pedidos

de qualificação e de planos e projectos devem, através de meios técnicos e procedimentos

adequados, garantir, pelo menos, que:

a) As assinaturas electrónicas relativas às propostas, aos pedidos de participação, aos pedidos de

qualificação e às transmissões de planos e projectos obedeçam às disposições nacionais

adoptadas em aplicação da Directiva 1999/93/CE 1;

b) A hora e data precisas da recepção das propostas, dos pedidos de participação, dos pedidos de

qualificação e dos planos e projectos possam ser determinadas com precisão;

c) Seja possível assegurar, na medida do razoável, que antes das datas-limite fixadas ninguém

possa ter acesso aos dados transmitidos de acordo com as presentes exigências;

d) Possa haver razoável certeza de que, em caso de violação da proibição de acesso, tal violação

será claramente detectável;

                                                
1 Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999,

relativa a um quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas (JO L 13 de 19.1.2000,
p. 12).
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e) As datas para a abertura dos dados apresentados só possam ser fixadas ou alteradas por

pessoas autorizadas;

f) Nas diferentes fases do processo de qualificação, do processo de adjudicação do contrato ou

de concurso para trabalhos de concepção, o acesso à totalidade ou parte dos dados

apresentados só seja possível mediante a acção simultânea das pessoas autorizadas;

g) A acção simultânea das pessoas autorizadas possa dar acesso apenas aos dados enviados após

a data fixada;

h) Os dados recebidos e abertos de acordo com as presentes exigências sejam acessíveis

unicamente às pessoas autorizadas a deles tomar conhecimento.
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ANEXO XXIV

Prazos de transposição e de aplicação

Directiva Prazos de transposição Prazos de aplicação

93/38/CEE (JO L 199 de

9.8.1993, p. 84)

1.7.1994 Espanha: 1.1.1997; Grécia e

Portugal: 1.1.1998

98/4/CE (JO L 101 de

1.1.1998, p. 1)

16.2.1999 Grécia e Portugal: 16.2.2000
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ANEXO XXV

Quadro de correspondência 1

Presente Directiva Directiva 93/38/CEE
Artigo 1 n.º 1 Artigo 1 n.º 1, primeira frase
Artigo 1 n.º 2, alínea a) Artigo 1 n.º 4, primeira frase, Adaptado
Artigo 1 n.º 2, alínea b), primeira
frase

Artigo 1 n.º 4, alínea b), primeira frase Alterado

Artigo 1 n.º 2, alínea b), segunda
frase

Artigo 14 n.º 10, segunda frase Adaptado

Artigo 1 n.º 2, alínea c), primeiro
parágrafo

Artigo 1 n.º 4, alínea a) Adaptado

Artigo 1 n.º 2, alínea c), segundo
parágrafo

Novo

Artigo 1 n.º 2, alínea d), primeiro
parágrafo

Artigo 1 n.º 4, alínea c), primeira parte Adaptado

Artigo 1 n.º 2, alínea d), segundo
parágrafo

Artigo 1 n.º 4, segundo parágrafo Adaptado

Artigo 1 n.º 2, alínea d), terceiro
parágrafo

Novo

Artigo 1 n.º 3, alínea a) Novo
Artigo 1 n.º 3, alínea b) Novo
Artigo 1 n.º 4 Artigo 1 n.º 5 Adaptado
Artigo 1 n.º 5 Novo
Artigo 1 n.º 6 Novo
Artigo 1 n.º 7, primeiro parágrafo Artigo 1 n.º 6, in fine Alterado
Artigo 1 n.º 7, segundo parágrafo Novo
Artigo 1 n.º 7, terceiro parágrafo Artigo 1 n.º 6, primeira frase Adaptado
Artigo 1 n.º 8 Novo
Artigo 1 n.º 9, alínea a) à alínea c) Artigo 1 n.º 7 Adaptado
Artigo 1 n.º 9, alínea d) Artigo 1 n.º 16 Adaptado
Artigo 1 n.º 10 Novo
Artigo 1 n.º 11 Novo
Artigo 1 n.º 12 Novo

Artigo 1 n.º 14 e n.º 15 Suprimido
Artigo 2 n.º 1, alínea a) Artigo 1 n.º 1
Artigo 2 n.º 1, alínea b) Artigo 1 n.º 2
Artigo 2 n.º 2 Artigo 2 n.º 1 Adaptado
Artigo 2 n.º 3 Artigo 2 n.º 3 Alterado
Artigo 3 n.º 1 Artigo 2 n.º 2, alínea a), iii) Adaptado
Artigo 3 n.º 2 Artigo 2 n.º 5, alínea b) Adaptado
Artigo 3 n.º 3 Artigo 2 n.º 2, alínea a), ii) Adaptado
Artigo 3 n.º 4 Artigo 2 n.º 5, alínea a), Adaptado
Artigo 4 n.º 1 Artigo 2 n.º 2, alínea a), i) Adaptado
Artigo 4 n.º 2 Artigo 6 n.º 2 Adaptado

                                                
1 "Adaptado" indica que a redacção foi reformulada sem alteração do âmbito de aplicação do

texto da directiva revogada. As alterações do âmbito de aplicação das disposições da directiva
revogada são indicadas pela menção "Alterado".
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Artigo 4 n.º 3 Artigo 2, n.º 5 alínea a) Adaptado
Artigo 5 n.º 1 Artigo 2, n.º 2 alínea c) Alterado
Artigo 5 n.º 2 Artigo 2, n.º 4 Alterado
Artigo 6 Novo
Artigo 7 Artigo 2 n.º 2, alínea b)

Artigo 2 n.º 2, alínea d), Suprimido
Artigo 8 Artigo 2 n.º 6 Alterado
Artigo 9 Novo
Artigo 10 Artigo 4 n.º 2 Alterado
Artigo 11 n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 33 n.º 2
Artigo 11 n.º 1, segundo parágrafo Artigo 33 n.º 3 Alterado
Artigo 11 n.º 2 Artigo 33 n.º 1 Alterado
Artigo 12 Artigo 42 a
Artigo 13 n.º 1 Artigo 4 n.º 3
Artigo 13 n.º 2 Artigo 4 n.º 4 Alterado
Artigo 14 Artigo 5
Artigo 15 Novo
Artigo 16 Artigo 14 n.º 1 Alterado
Artigo 17 n.º 1 Artigo 14 n.º 2 e n.º 6 Alterado
Artigo 17 n.º 2 Artigo 14 n.º 13 Adaptado
Artigo 17 n.º 3 Artigo 14 n.º 9 Alterado
Artigo 17 n.º 4 Artigo 14 n.º 11 Adaptado
Artigo 17 n.º 5 Artigo 14 n.º 12 Adaptado
Artigo 17 n.º 6 alínea a), primeiro
parágrafo

Artigo 14 n.º 10, terceira frase Alterado

Artigo 17 n.º 6 alínea a), segundo
parágrafo

Artigo 14 n.º 10, segundo parágrafo, segunda
frase

Adaptado

Artigo 17 n.º 6 alínea a), terceiro
parágrafo

Artigo 14 n.º 10, segundo parágrafo, terceira
frase

Alterado

Artigo 17 n.º 6 alínea b), primeiro
parágrafo

Artigo 14 n.º 10, segundo parágrafo, primeira
frase

Alterado

Artigo 17 n.º 6 alínea b), segundo
parágrafo

Artigo 14 n.º 10, segundo parágrafo, segunda
frase

Adaptado

Artigo 17 n.º 6 alínea b), terceiro
parágrafo

Novo

Artigo 17 n.º 7 Artigo 14 n.º 7 Alterado
Artigo 17 n.º 8 Artigo 14 n.º 8
Artigo 17 n.º 9 Artigo 14 n.º 4 Alterado
Artigo 17 n.º 10 Artigo 14 n.º 3 Alterado
Artigo 17 n.º 11 Artigo 14 n.º 5
Artigo 18 Novo
Artigo 19 Artigo 7
Artigo 20 Artigo 6 n.º 1 e n.º 3 Adaptado
Artigo 21 Artigo 10
Artigo 22 alínea a) Artigo 12, 1 Alterado
Artigo 22 alínea b) Artigo 12, 2
Artigo 22 alínea c) Artigo 12, 3
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Artigo 23 n.º 1 Artigo 1 n.º 3
Artigo 23 n.º 2 Artigo 13 n.º 1, primeiro parágrafo, pontos a) e b) Alterado
Artigo 23 n.º 3, primeiro parágrafo, ponto a Artigo 13 n.º 1, primeiro parágrafo in fine Alterado
Artigo 23, primeiro parágrafo, pontos b e c Novo
Artigo 23 n.º 3, segundo parágrafo Novo
Artigo 23 n.º 3, terceiro parágrafo Artigo 13 n.º 1, segundo parágrafo Alterado
Artigo 23 n.º 4, alínea a) Artigo 13 n.º 1, primeiro parágrafo, ponto b Alterado
Artigo 23 n.º 4, alínea b) Novo
Artigo 23 n.º 4 in fine Novo
Artigo 23 n.º 5 Artigo 13 n.º 2 Alterado
Artigo 24 alínea a) Artigo 1, n.º 4,c,i
Artigo 24 alínea b) Artigo 1, n.º 4,c,iii
Artigo 24 alínea c) Artigo 1, n.º 4,c,iv Alterado
Artigo 24 alínea d) Artigo 1, n.º 4,c,v
Artigo 24 alínea e) Artigo 1 n.º 4,c,vi

Artigo 1 n.º 4,c,ii e Anexo XVI A, nota de pé de
página 2

Suprimido

Artigo 25 Artigo 11 Alterado
Artigo 26 alínea a) Artigo 9 n.º 1,a Adaptado
Artigo 26 alínea b) Artigo 9 n.º 1,b Adaptado

Artigo 9, n.º 2 Suprimido
Artigo 3, n.º 1 Suprimido

Artigo 27 Artigo 3 n.º 2 Alterado
Artigo 3 n.º 3 a 5 Suprimido

Artigo 28 Novo
Artigo 29 Novo
Artigo 30 Novo

Artigo 8 Suprimido
Artigo 31 Artigo 15 Adaptado
Artigo 32 Artigo 16
Artigo 33 Artigo 17

Artigo 34 Artigo 18 e Artigo 34 n.º 4 Alterado
Artigo 35 Artigo 19 Adaptado
Artigo 36 n.º 1 Artigo 34 n.º 3 Alterado

Artigo 36 n.º 2 Novo
Artigo 37 Artigo 27 Alterado
Artigo 38 Novo
Artigo 39 n.º 1 Artigo 29 n.º 1 Alterado
Artigo 39 n.º 2 Artigo 29 n.º 2
Artigo 40 n.º 1 Artigo 4 n.º 1
Artigo 40 n.º 2 e n.º 3 Artigo 20 n.º 1 e 2
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Artigo 41 n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 22 n.º 1 Alterado
Artigo 41 n.º 1, segundo ao sexto parágrafo Novo
Artigo 41 n.º 2 Artigo 22 n.º 4
Artigo 41 n.º 3 Artigo 30 n.º 9 Adaptado
Artigo 42 n.º 1 Artigo 21 n.º 1
Artigo 42 n.º 2 Novo
Artigo 42 n.º 2 alínea a) e alínea b) Artigo 21 n.º 2,a e b Adaptado
Artigo 42 n.º 2 alínea c), primeira frase Artigo 22 n.º 3, primeira frase
Artigo 42 n.º 2 alínea c), segunda frase Artigo 22 n.º 3, segunda frase
Artigo 43 n.º 1 Artigo 24 n.º 1 Alterado
Artigo 43 n.º 2 Artigo 24 n.º 2 Adaptado
Artigo 43 n.º 3 Artigo 24 n.º 3, primeira à terceira frases Adaptado
Artigo 43 n.º 4 Artigo 24 n.º 3, quarta frase Adaptado
Artigo 43 n.º 5 Artigo 24 n.º 4 Adaptado
Artigo 44 n.º 1 Novo
Artigo 44 n.º 2 Novo
Artigo 44 n.º 3, primeiro parágrafo Novo
Artigo 44 n.º 3, segundo parágrafo, primeira
frase

Artigo 25 n.º 3, primeira frase Alterado

Artigo 44 n.º 3, segundo parágrafo, segunda
frase

Artigo 25 n.º 3, segunda frase Adaptado

Artigo 44 n.º 4, primeiro parágrafo Artigo 25 n.º 2 Alterado
Artigo 44 n.º 4, segundo parágrafo Artigo 25 n.º 4
Artigo 44 n.º 5 Artigo 25 n.º 5 Alterado
Artigo 44 n.º 6 Artigo 25 n.º 1
Artigo 44 n.º 7 Novo
Artigo 44 n.º 8 Novo

Artigo 25 n.º 3, terceira frase Suprimido
Artigo 45 n.º 1 Novo
Artigo 45 n.º 2 Artigo 26 n.º 1, primeiro parágrafo, primeira

frase
Artigo 45 n.º 3 Artigo 26 n.º 2 Adaptado
Artigo 45 n.º 4 Artigo 26 n.º 1, segundo e terceira frases Adaptado
Artigo 45 n.º 5 a n.º 8 Novo
Artigo 45 n.º 9 Artigo 28 n.º 3 Alterado
Artigo 45 n.º 10 Novo
Artigo 46 n.º 1 Artigo 28 n.º 1 Alterado
Artigo 46 n.º 2 Artigo 28 n.º 2 Alterado
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Artigo 47 n.º 1, primeira frase Artigo 28 n.º 4, primeira frase
Artigo 47 n.º 1, segunda frase, primeiro
travessão

Novo

Artigo 47 n.º 1, segunda frase, segundo
travessão

Artigo 28 n.º 4, segunda frase Alterado

Artigo 47 n.º 2 Novo
Artigo 47 n.º 3 Artigo 28 n.º 2 Alterado
Artigo 47 n.º 4, a a d Artigo 28 n.º 4, a a d e f Adaptado

Artigo 28 n.º 4, alínea f) Suprimido
Artigo 47 n.º 4 alínea e) Artigo 28 n.º 4, e Alterado
Artigo 47 n.º 4 alínea f) Novo
Artigo 47 n.º 5, a to h Artigo 21 n.º 2, c Adaptado
Artigo 47 n.º 3, i Novo
Artigo 48 n.º 1 Artigo 28 n.º 6 primeira e segunda frases e

primeiro travessão
Alterado

Artigo 48 n.º 2 Novo
Artigo 48 n.º 3 Artigo 28 n.º 6, segundo e quarto travessão Alterado
Artigo 48 n.º 4 Novo
Artigo 48 n.º 5 Novo
Artigo 48 n.º 6 Artigo 28 n.º 5 Alterado
Artigo 49 n.º 1 Artigo 41 n.º 3 Alterado
Artigo 49 n.º 2, primeiro parágrafo Artigo 41 n.º 4, primeiro parágrafo Alterado
Artigo 49 n.º 2, segundo parágrafo Artigo 41 n.º 2, segundo parágrafo Adaptado
Artigo 49 n.º 3 Artigo 30 n.º 4
Artigo 49 n.º 4 Artigo 30 n.º 6 Alterado
Artigo 49 n.º 5 Artigo 30 n.º 8 Alterado
Artigo 50 n.º 1 Artigo 41 n.º 1 Alterado
Artigo 50 n.º 2 Artigo 41 n.º 2
Artigo 51 Novo
Artigo 52 n.º 1 Artigo 30 n.º 5 Alterado
Artigo 52 n.º 2 Artigo 32 Alterado
Artigo 52 n.º 3 Novo
Artigo 53 n.º 1 Artigo 30 n.º 1
Artigo 53 n.º 2 Artigo 30 n.º 2 Alterado
Artigo 53 n.º 3 Novo
Artigo 53 n.º 4 Novo
Artigo 53 n.º 5 Novo
Artigo 53 n.º 6 Artigo 30 n.º 3
Artigo 53 n.º 7 Artigo 30 n.º 7
Artigo 53 n.º 8 Novo
Artigo 53 n.º 9 Artigo 21 n.º 3

Artigo 21 n.º 5 Suprimido
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Artigo 54 n.º 1 Novo
Artigo 54 n.º 2 Artigo 31 n.º 1
Artigo 54 n.º 3 Artigo 31 n.º 3 Adaptado
Artigo 54 n.º 4, primeiro parágrafo Artigo 31 n.º 2 Adaptado
Artigo 54 n.º 4, segundo parágrafo Novo
Artigo 54 n.º 5 Novo
Artigo 54 n.º 6
Artigo 55 n.º 1 Artigo 34 n.º 1
Artigo 55 n.º 2 Artigo 34 n.º 2 Alterado

Artigo 35 n.º 1 e 2 Suprimido
Artigo 56 Novo

Artigo 57 n.º 1 e n.º 2 Artigo 34 n.º 5, primeiro e segundo parágrafos Alterado
Artigo 57 n.º 3 Artigo 34 n.º 5, terceiro parágrafo Alterado
Artigo 58 n.º 1 e n.º 2 Artigo 36 n.º 1 e n.º 2
Artigo 58 n.º 3 Artigo 36 n.º 3 e n.º 4 Adaptado
Artigo 58 n.º 4 e n.º 5 Artigo 36 n.º 5 e n.º 6
Artigo 59 Artigo 37 Adaptado
Artigo 60 n.º 1 Artigo 23 n.º 3
Artigo 60 n.º 2 Artigo 23 n.º 4
Artigo 61 n.º 1 e n.º 2 Artigo 23 n.º 1 e n.º 2 Alterado
Artigo 62 n.º 1 Artigo 6 n.º 1, Artigo 12 Alterado

Artigo 62 n.º 2 Novo
Artigo 63 n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 21 n.º 4 Alterado

Artigo 63 n.º 1, segundo parágrafo Artigo 24 n.º 1 e n.º 2, segunda frase Adaptado
Artigo 63 n.º 2 Artigo 25 Alterado
Artigo 64 Novo
Artigo 65 n.º 1 Artigo 4 n.º 1 Adaptado
Artigo 65 n.º 2 Artigo 23 n.º 5
Artigo 65 n.º 3 Artigo 23 n.º 6, primeiro parágrafo
Artigo 66 Artigo 23 n.º 6, segundo parágrafo Alterado
Artigo 67 Artigo 42 Alterado

Artigo 39 Suprimido
Artigo 68 n.º 1 Artigo 40 n.º 5 Alterado
Artigo 68 n.º 2 Novo
Artigo 68 n.º 3 Novo
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Artigo 69 n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 14 n.º 15, primeira frase Alterado
Artigo 69 n.º 1, segundo parágrafo Artigo 14 n.º 15, segunda frase Alterado
Artigo 69 n.º 2, primeiro parágrafo Novo
Artigo 69 n.º 2, segundo parágrafo Artigo 14 n.º 14, primeira e segunda frases Alterado
Artigo 69 n.º 3 Artigo 14 n.º 14, terceira frase e n.º 15, terceira

frase
Adaptado

Artigo 70 n.º 1, ponto a Artigo 40 n.º 1 Alterado
Artigo 70 n.º 1, ponto b Artigo 40 n.º 2 Adaptado
Artigo 70 n.º 1, ponto c Artigo 40 n.º 3 Alterado
Artigo 70 n.º 1, ponto d Artigo 40 n.º 3 Alterado
Artigo 70 n.º 1, ponto e Novo
Artigo 70 n.º 1, pontos f, g e h Novo
Artigo 70 n.º 1, ponto i Artigo 40 n.º 2, e 42 n.º 2 Adaptado
Artigo 70 n.º 1, ponto j Artigo 14 n.º 16 Adaptado

Artigo 40 n.º 4 Suprimido
Artigo 43 e Artigo 44 Suprimido

Anexo I Anexo III Adaptado
Anexo II Anexo II Adaptado
Anexo III Anexo I Adaptado
Anexo IV Anexo VI Adaptado
Anexo V Anexo VII Adaptado
Anexo VI Novo
Anexo VII Anexo IV Adaptado
Anexo VIII Anexo V Adaptado
Anexo IX Anexo IX Adaptado
Anexo X Anexo VIII Adaptado
Anexo XI Novo
Anexo XII Anexo XI Adaptado
Anexo XIII, A to C Anexo XII Alterado
Anexo XIII, D Novo
Anexo XIV Anexo XIII Alterado
Anexo XV, A Anexo XIV Alterado
Anexo XV, B Novo
Anexo XVI Anexo XV Alterado
Anexo XVII A Anexo XVI A Alterado
Anexo XVII B Anexo XVI B Adaptado
Anexos XVIII e XIX Anexos XVII e XVIII Alterado
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Anexo XX, ponto 1, a Novo
Anexo XX, ponto 1.b Artigo 25 n.º 2 Alterado
Anexo XX, ponto 1.c Novo
Anexo XX, pontos 2 e 3 Novo
Anexo XXI, ponto 1 Artigo 1 n.º 8 Alterado
Anexo XXI, ponto 2, primeira frase Artigo 1 n.º 9 Adaptado
Anexo XXI, ponto 2, primeiro travessão Novo
Anexo XXI, ponto 2, segundo travessão Artigo 1 n.º 10 Alterado
Anexo XXI, ponto 2, terceiro travessão Novo
Anexo XXI, ponto 3 Artigo 1 n.º 12 Alterado
Anexo XXI, ponto 4 Artigo 1 n.º 11

Artigo 1 n.º 13 Suprimido
Anexo XXII Novo
Anexo XXIII Novo
Anexo XXIV Novo
Anexo XXV Novo
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I. Introdução

Em 11 de Julho de 2000, a Comissão apresentou a sua proposta de directiva do Parlamento Europeu

e do Conselho relativa à coordenação dos processos de adjudicação nos sectores da água, da energia

e dos transportes (directiva "serviços de utilidade pública") 1. A proposta baseia-se no n.º 2 do

artigo 47.º, nos artigos 55.º e 95.º do Tratado.

O Parlamento Europeu deu parecer, em primeira leitura, em 17 de Janeiro de 2002 2.

O Comité Económico e Social deu parecer em 26 de Abril de 2001 3.

O Comité das Regiões deu parecer em 13 de Dezembro de 2000 4.

Em 30 de Setembro de 2002, o Conselho chegou a acordo político tendo em vista a aprovação de

uma posição comum, em conformidade com o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado.

Em 20 de Março de 2003, o Conselho aprovou a sua posição comum sobre a proposta tal como

consta do doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180.

II. Objectivo

A proposta da Comissão tem por objectivo simplificar e modernizar o actual enquadramento

jurídico dos contratos públicos nos sectores em questão, adaptando-o à gradual liberalização desses

sectores. O Conselho prosseguiu esse objectivo, alinhando, sempre que pertinente, várias

disposições pelas da directiva "clássica" (ver documento 11029/02) e tentando assegurar a máxima

flexibilidade, tendo em conta as especificidades de cada um dos sectores.

                                                
1 JO C 29E de 30.1.2001, p. 112.
2 JO C 271E de 7.11.2002, p. 293.
3 JO C 193 de 10.7.2001, p. 1.
4 JO C 144 de 16.5.2001, p. 20.
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III. Análise da Posição Comum 1

1. Geral

A posição comum mantém o objectivo da proposta da Comissão, integrando várias alterações do PE

que contribuem de forma útil para uma maior clarificação do objectivo. Algumas dessas alterações

também foram aceites pela Comissão na sua proposta alterada (COM (2002) 235) 2. Tal como para

a directiva "clássica", foram introduzidos alguns novos aspectos, tais como os leilões electrónicos e

os sistemas de aquisição dinâmicos.

O Conselho tentou acentuar mais a relação entre as duas directivas, ao incluir o sector dos serviços

postais na directiva "serviços de utilidade pública" e adaptando o dispositivo em conformidade.

2. Alterações do PE

O Conselho pôde aceitar várias alterações propostas pelo PE, tendo-as incorporado no texto da

posição comum. Algumas delas foram aceites no seu conteúdo, embora não exactamente com a

mesma redacção. Noutros casos, o Conselho aceitou apenas partes das alterações e outras alterações

foram rejeitadas.

Todavia, há que salientar que o alinhamento de algumas disposições importantes pelas da directiva

"clássica" permitiu ao Conselho aceitar várias alterações que apenas tinham sido sugeridas para a

directiva "clássica".

                                                
1 Nota: a numeração dos artigos refere-se ao resultado da primeira leitura do

Parlamento (doc. 5307/02) ou, sempre que haja a indicação especial (que passou a ...), à
Posição Comum (doc. 12634/02).

2 JO C 203E de 27.8.02, p. 183.
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2.1. As seguintes alterações do PE foram aceites pelo Conselho, tendo sido integradas no

texto

Alteração 111 – Considerando 2 bis (novo), que passou a considerando 13
(Referência a alguns objectivos mencionados como tal no Tratado)

O Conselho aceitou como um aditamento útil à proposta original que se fizesse referência a alguns

objectivos importantes do Tratado para clarificar a relação com as disposições de contratos

públicos, tendo embora introduzido algumas ligeiras alterações de redacção.

Alteração 8 – Considerando 42, que passou a considerando 55
(Inclusão de engenheiros)

Esta alteração foi aceite, alinhada pela posição comum sobre a directiva "clássica".

Alteração 21 – Artigo 19.º, n.º 6, alínea a), que passou a n.º 10 do artigo 17.º
(Inclusão de outros tipos de remuneração)

Aceite.

Alteração 43 – Artigo 38.º (título), que passou a artigo 39.º (título)
(Inclusão de defesa do ambiente no título)

O Conselho aceitou a alteração e alinhou o texto pela redacção da directiva "clássica".

Alteração 70 – Artigo 55.º, parágrafo 1, que passou a parágrafo 1 do artigo 57.º
(Razões para propostas baixas em relação a todos os tipos de contratos)

O Conselho aceitou a alteração como um esclarecimento útil e introduziu apenas uma alteração de

redacção.

Alterações 78, 79 e 80 –Anexo XII, Secção A, ponto 21 bis, (que passou a Anexo XIII, A,
ponto 21); Anexo XII, Secção B, ponto 19 bis, (que passou a Anexo XIII, B, ponto 19;
Anexo XII, Secção C, ponto 20 bis, (que passou a Anexo XIII, C, ponto 19).
(Informações adicionais sobre o órgão para os procedimentos de recurso)

O Conselho introduziu esta alteração nas partes pertinentes do anexo, com alterações mínimas de

redacção, por considerar útil a maior transparência que ela oferece.
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Alterações 81, 82 e 83 –Anexo XIII, ponto 7 bis, que passou a Anexo XIV, ponto 8;
Anexo XIV, ponto 14 bis, que passou a Anexo XVA, A, ponto 16; Anexo XV, ponto 20 bis, que
passou a Anexo XVI, ponto 12
(Informações adicionais sobre o órgão para os procedimentos de recurso)

Ver a justificação relativa às alterações 78, 79 e 80.

Alterações 85 e 86 –Anexo XVII, ponto 15 bis, que passou a Anexo XVIII, ponto 14;
Anexo XVIII, ponto 10 bis, que passou a Anexo XIX, ponto 9
(Informações adicionais sobre o órgão para os procedimentos de recurso)

Ver a justificação relativa às alterações 78, 79 e 80.

2.2. As seguintes alterações do PE foram aceites em princípio, embora com alterações

Alterações 89 e 96 – Considerando 3 bis (novo), que passou a considerando 12
(Integração da protecção ambiental e do desenvolvimento sustentável como uma política
horizontal em toda a legislação comunitária pertinente)

O Conselho aceitou a alteração com algumas modificações alinhadas pelas disposições do

articulado.

Alteração 4 – Considerando 4 bis (novo)
(Condições relativas à promoção de objectivos de política social e de emprego)

O Conselho aceitou partes importantes dos objectivos da alteração, tendo introduzido uma redacção

para esse efeito no novo considerando 43, a fim de manter também um elevado grau de paralelismo

com os considerandos correspondentes da directiva "clássica".

Alteração 6 – Considerando 28, que passou a considerando 32
(Disposições referidas relativas a empresas associadas extensivas a outros tipos de contratos e
a empresas comuns)

O Conselho aceitou a alteração do PE, tendo-a reformulado para a tornar coerente com o texto da

própria disposição. Foram aditadas mais explicações para clarificar a disposição.
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Alteração 7 – Considerando 34, que passou a considerando 41
(Disposições gerais sobre a equivalência das propostas)

O Conselho aceitou os objectivos da alteração do PE, tendo-a introduzido com algumas alterações

de redacção.

Alteração 9 – Considerando 42 bis (novo), (não integrado como considerando separado)
(Propostas anormalmente baixas decorrentes da não-observância de disposições sociais)

O Conselho reconheceu o essencial da alteração do PE, embora tenha considerado não existir uma

razão forte para aditar um considerando separado, uma vez que a alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º

reformulado no fundo diz o mesmo.

Alterações 13 e 16 – Artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) e b); Artigo 6.º bis (novo), que passou a
artigo 6.º
(Inclusão dos serviços postais)

O Conselho integrou a inclusão dos "serviços postais". Todavia, o âmbito de aplicação e as

disposições detalhadas relativas ao sector postal foram alterados para garantir um máximo de

coerência entre ambas as directivas e obter a flexibilidade necessária – que as alterações também

preconizam – e para garantir a segurança jurídica.

Alteração 18 – Artigo 10.º que passou a artigo suprimido durante a reformulação
(Preenchimento cumulativo de requisitos por diferentes operadores económicos)

O Conselho aceitou o essencial da alteração. Todavia, por razões de técnica jurídica optou por

incluí-la, através da reformulação das disposições dos n.ºs 4 e 5 do artigo 53.º e dos n.ºs 5 e 6 do

artigo 54.º.

Alteração 22 – Artigo 19.º, n.º 7, alínea b), que passou a n.º 1 do Artigo 17.º
(Cláusula de prorrogação tácita de contratos)

O Conselho aceitou o essencial da alteração, embora tenha incluído todas as prorrogações de

contratos no n.º 1 do artigo 17.º, em conformidade com a disposição semelhante da directiva

"clássica".
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Alteração 26 – Artigo 26.º, que passou a artigo 23.º
(Aplicabilidade das disposições relativas a empresas associadas e empresas comuns a todos os
tipos de contratos)

O Conselho aceitou o essencial da alteração, tendo integrado o seu conteúdo através da

reformulação do artigo 23.º (ver também a justificação relativa à alteração 6).

Alterações 27 e 28 – Artigo 26.º, que passou a Artigo 23.º
(Disposições aplicáveis a empresas associadas e empresas comuns)

O Conselho aceitou o aspecto principal da alteração – o alargamento desta disposição aos três tipos

de contratos – e incorporou-a, reformulando o artigo 23.º (ver também a justificação relativa às

alterações 6 e 26).

Alteração 29 – Artigo 27.º, que passou a Artigo 26.º
(Exclusão de contratos de fornecimento de energia ou de combustíveis)

O Conselho aceitou a alteração, embora tenha introduzido algumas alterações de redacção, que não

afectam o essencial.

Alterações 99 e 118 – Artigo 34.º, n.º 5, parágrafo 1
(Prova de equivalência em relação às normas técnicas)

O Conselho aceitou o essencial da alteração, embora tenha sido redigido de modo diferente o

conceito segundo o qual compete ao proponente demonstrar a equivalência.

Alterações 91 e 98 – Artigo 34.º n.º 3, parágrafo 1, que passou a n.º 6
(Rótulos ecológicos europeus, normas nacionais e plurinacionais como especificações técnicas)

O Conselho aceitou o essencial da alteração, embora tenha preferido estabelecer as condições sobre

esses rótulos e normas como especificações técnicas num novo n.º 6.
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Alteração 35 – Artigo 34.º, n.º3, parágrafo 2, que passou a n.º 6

(Âmbito do desempenho e exigências funcionais)

O Conselho aceitou o essencial da alteração, embora tenha preferido especificar como e até que

ponto as considerações ambientais podem ser tidas em conta no novo n.º 6 e no Anexo XX (ver

também a justificação relativa às alterações 91 e 98).

Alterações 38 e 100 – Artigo 34.º, n.º 5, parágrafo 2 e n.º 6, que passaram a n.ºs 4 e 5
(Interpretação de "meio adequado")

O Conselho aceitou parte da alteração e o seu essencial, embora tenha alterado a redacção para

manter a funcionalidade à semelhança da directiva "clássica".

Alteração 40 – Artigo 34, n.º 7, que passou a n.º 8
(Referências a proveniência determinada ou processo específico)

O Conselho pôde aceitar parte da alteração do PE na medida em que ela pode ser interpretada como

excluindo a referência a determinados produtores ou fornecedores, embora fazendo eventuais

referências a processos específicos de produção para prosseguir o objectivo do "desenvolvimento

sustentável". Ao aditar a nova redacção "a menos que o objecto do contrato o justifique", o texto da

posição comum faz referência a determinados processos de produção possíveis, se forem

justificados pelo tipo de contrato e se não excluírem a possibilidade de os proponentes apresentarem

a prova de equivalência. Deste modo, o Conselho procurou integrar o essencial da alteração do PE.

Alteração 33 – Artigo 33.º, parágrafo 3, que passou a Artigo 38.º
(Condições relativamente à execução do contrato)

O Conselho aceitou parte da alteração, mas incluiu-a no artigo 38.º (novo) numa formulação geral.
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Alteração 50 – Artigo 47.º, n.º 1, parágrafo 2 bis (novo), que passou a n.º 1 do artigo 48.º
(Assinatura electrónica)

No que se refere às assinaturas electrónicas e à confidencialidade dos dados transmitidos, o

Conselho aceitou a preocupação subjacente enquanto tal, embora tenha preferido fazê-lo através das

disposições do Anexo XXIII (novo). Todavia, o Conselho considera que essas preocupações

legítimas estão convenientemente protegidas através desse Anexo e que a utilização obrigatória da

codificação não seria adequada.

Alteração 51 – Artigo 47.º, n.º 2, que passou a n.º 3 do artigo 48.º
(Requisito adicional que garanta a protecção adequada dos dados)

O Conselho integrou parte da alteração alargando o requisito ao arquivo da informação.

Alteração 53 – Artigo 48.º, n.º 4, que passou a n.º 4 do artigo 49.º
(Informações relativas à recusa num determinado prazo)

O Conselho aceitou o essencial desta alteração e decidiu integrar um requisito ainda mais rígido

para reforçar ainda mais a transparência.

Alteração 57 – Artigo 52.º, n.º 2, parágrafo 2 bis (novo), que passou a n.º 3 do artigo 53.º
(Motivos de exclusão pessoal como parte dos requisitos do sistema de qualificação)

O Conselho aceitou parte da alteração do PE, mas preferiu formular o requisito como uma opção do

Estado-Membro em relação às autoridades adjudicantes.

Alteração 64 – Artigo 53 bis (novo)
(Normas de gestão ambiental)

O Conselho aceitou muito do essencial da alteração, tendo-a integrado no novo n.º 3 do artigo 52.º.

(Ver também o considerando 52).
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Alterações 67, 68 e 69 – Artigo 54.º, n.ºs 3, 4 e 5, que passou a 2.º parágrafo do n.º 2 do
artigo 55.º
(Disposições detalhadas relativas a informações sobre ponderação)

O Conselho reconheceu a necessidade de simplificar a disposição proposta, através da inserção de

um texto simplificado no n.º 2 e da supressão dos n.ºs 3, 4 e 5 iniciais. Alinhando-se pelo acordo

alcançado sobre a directiva "clássica", o Conselho introduziu também um pouco mais de

flexibilidade ao permitir que as entidades adjudicantes indiquem os critérios por ordem de

importância decrescente em determinados casos justificados.

Alteração 74 – Artigo 62.º, n.º 1, parágrafo 2 bis (novo), que passou a Artigo 64.º
(Assinatura electrónica – "Trabalhos de concepção")

Como as alterações são substancialmente idênticas, ver a justificação relativa à alteração 50.

Alteração 75 – Artigo 62.º, n.º 2, que passou a n.º 2 do artigo 64.º
(Requisito adicional que garanta a protecção adequada dos dados – "Trabalhos de
concepção")

Ver a justificação relativa à alteração 51.

Alteração 95 –Anexo XX, ponto 1, que passou a n.º 1 do Anexo XXI
(Clarificação sobre as especificações técnicas desde que relacionadas com questões
ambientais)

O Conselho aceitou apenas parte da alteração. Concretamente, não podia incluir o "impacto

ambiental" como uma característica importante para definir uma especificação técnica. Todavia, em

conformidade com a posição comum sobre a directiva "clássica", foi introduzida a formulação

"níveis de desempenho ambiental".

2.3. As seguintes alterações foram rejeitadas, pelo que não foram introduzidas no texto:

Alteração 1 – Considerando 2, que passou a considerando 9
(Referência à acessibilidade e à fiabilidade dos serviços no domínio dos "serviços de utilidade
pública")

O Conselho rejeitou a alteração, dado que a presente directiva não pretende harmonizar a qualidade
e a acessibilidade dos serviços oferecidos.
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Alteração 5 – Considerando 8, que passou a considerando 10
(Referência ao facto de as disposições tratarem de entidades públicas e privadas)

O Conselho rejeitou a alteração do PE, por considerar que os aditamentos propostos nada

acrescentam de indispensável à justificação já apresentada no mesmo considerando.

Alterações 123 e 10 – Artigo 1, n.º 7 e n.º 7 bis (novo), que passou a n.º 4
(Definição de contratos-quadro)

O Conselho preferiu a terminologia utilizada na proposta inicial da Comissão. As alterações do PE

diminuiriam a flexibilidade necessária às entidades adjudicantes, além de as submeter a um regime

mais rígido do que o aplicável às autoridades adjudicantes no âmbito da directiva "clássica".

Alteração 11 – Artigo 1.º n.º 9, que passou a alínea d) do n.º 9
(Trabalhos de concepção com e/ou sem prémios)

O Conselho rejeitou a ideia da atribuição obrigatória de prémios nos trabalhos de concepção.

Alteração 106 – Artigo 2.º, n.º 1, alínea a)
(Inclusão das centrais de compras na definição de autoridades adjudicantes)

O Conselho rejeitou a alteração, por ela poder redundar em insegurança jurídica relativamente à

distinção entre "organismos de direito público" e "empresas públicas", embora tenha aceite parte do

seu essencial, introduzindo uma definição juridicamente clara de "centrais de compras" (ver n.º 8

(novo) do artigo 1.º) e disposições operacionais que regem as possibilidades de utilização dessas

centrais de compras (ver artigo 29.º (novo)).

Alteração 14 – Artigo 2.º, n.º 3
(Definição de direitos especiais e exclusivos)

O Conselho preferiu manter a proposta inicial da Comissão a este respeito apenas com uma pequena

alteração de redacção.

Alteração 124 – Artigo 13.º que passou a Artigo 14.º
(Disposições sobre contratos-quadro)

Ver as explicações relativas às alterações 123 e 10.
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Alteração 19 – Artigo 14.º, parágrafo 1 bis (novo), que passou a Artigo 16.º
(Referência a alguns objectivos mencionados como tal no Tratado)

O Conselho considerou que a referência aos objectivos do Tratado estava suficientemente tratada no

considerando 13 (ver também a justificação relativa à alteração 111).

Alteração 23 – Artigo 22.º que passou a Artigo 21.º
(Contratos secretos ou que exijam medidas de segurança)

O Conselho não pôde incorporar a alteração do PE, por considerar que não era necessário o

aditamento da cláusula.

Alteração 25 – Artigo 25.º
(Disposição sobre direitos especiais e exclusivos extensiva a outros contratos que não os
contratos de serviços)

O Conselho preferiu seguir a abordagem e o âmbito de aplicação iniciais propostos pela Comissão.

Alteração 30 – Artigo 27.º, n.º 2, que passou a Artigo 26.º
(Possibilidade de revisão da legislação relativamente a contratos abrangidos pelo n.º 1 deste
artigo)

O Conselho não pôde aceitar a alteração do PE, por considerar que não é necessária nenhuma

cláusula especial de revisão nesta parte da directiva, visto que qualquer revisão desta legislação terá

sempre de ser aprovada nos termos do artigo 251.º do Tratado.

Alterações 31 e 117 – Artigo 29.º, que passou a Artigo 30.º
(Procedimento para estabelecer se uma determinada actividade está sujeita à concorrência)

O Conselho preferiu manter praticamente todo o conteúdo da proposta da Comissão, tendo

simplificado apenas algumas das suas disposições. O essencial da alteração 117 foi parcialmente

aceite.
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Alteração 32 – Artigo 33.º, parágrafo 2
(Disposições relativas a informações adicionais sobre contratação)

O Conselho rejeitou a alteração do PE, dado que os requisitos nos domínios social e do emprego se

aplicarão – em primeira instância – ao principal contratante, cuja obrigação será então a de

assegurar que os subcontratantes respeitem essas prescrições. Todavia, os Estados-Membros têm a

faculdade de decidir sobre a obrigação geral de exigirem informações adicionais sobre os

subcontratantes.

Alteração 36 – Artigo 34.º, n.º 3 bis (novo)
(Definição de "normas equivalentes")

Dado que o Conselho já integrou várias alterações do PE, reestruturando os n.ºs 3 e 6 deste artigo,

considerou que a redacção é suficientemente clara e não vê a necessidade de introduzir mais

qualificações para o termo "equivalente" (ver também a justificação relativa às alterações 91, 98

e 35 supra).

Alteração 120 – Artigo 37.º
(Mais disposições relativas a subcontratação)

O Conselho rejeitou a alteração do PE, porquanto tornaria o texto desnecessariamente complicado e

conceptualmente difícil.

Alteração 45 – Artigo 39.º, n.º 3, alínea b), que passou a alínea b) do n.º 3 do artigo 40.º
(Processo sem concurso no caso de determinados contratos de investigação)

Na opinião do Conselho, esta alteração do PE não faria uma distinção mais clara entre investigação

e exploração comercial. Por isso, o Conselho preferiu manter o texto inicial da Comissão.

Alteração 47 – Artigo 41.º, n.º 1, alínea c), parágrafo 1 bis (novo), que passou a Artigo 42.º
(Inclusão obrigatória de informações sobre as obrigações relativas à protecção do trabalho no
anúncio de concurso)

O Conselho não aceitou esta inclusão obrigatória nos anúncios de concurso. Em vez disso, preferiu
prever a inserção de informações relacionadas com a protecção e condições de trabalho no caderno
de encargos como uma opção para as entidades adjudicantes ou como uma obrigação que pode ser
imposta pelos Estados-Membros (ver a cláusula geral no artigo 38.º (novo)).



12634/3/02 REV 3 ADD 1 /fm 14
DG C I   PT

Alteração 48 – Artigo 46.º, n.º 2, alínea f), que passou a n.º 4 do artigo 47.º
(Proibição de discriminação entre os proponentes)

O Conselho rejeitou a alteração do PE, uma vez que a lista prevista no n.º 4 é de qualquer modo

uma lista aberta, o que fica claro na parte introdutória "incluirão, pelo menos ...".

Alteração 49 – Artigo 47.º n.º 1, parágrafo 1, que passou a n.º 1 do artigo 48.º
(Escolha do meio de comunicação pela "entidade adjudicante")

O Conselho rejeitou esta alteração, uma vez que ela obrigaria as entidades adjudicantes a aceitarem

propostas ou outras comunicações por meios electrónicos, mesmo que não estivessem equipadas

para tal.

Alteração 103 – Artigo 47.º, n.º 4 bis (novo), que passou a Artigo 48.º
(Certificação da confidencialidade, quando solicitada)

O Conselho não pôde aceitar a alteração por ser demasiado difícil de pôr em prática (ver também a

justificação para a directiva "clássica", alteração 75).

Alteração 52 – Artigo 48.º, n.º 3, que passou a n.º 3 do artigo 49.º
(Informações sobre os sistemas de qualificação num determinado prazo)

O Conselho não aceitou a alteração, uma vez que a disposição poderia ser interpretada como
impondo uma obrigação de concluir a análise no prazo de dois meses, o que em geral não seria
praticável.

Alteração 54 – Artigo 49, n.º 2, que passou a n.º 2 do artigo 50.º
(Informações a conservar durante um determinado prazo)

O Conselho preferiu manter o prazo previsto na proposta da Comissão para evitar que se criem ónus
elevados e dificilmente justificados para as entidades adjudicantes.

Alteração 55 – Artigo 49.º bis (novo)
(Processos de recurso)

Na opinião do Conselho, não é necessária outra cláusula sobre os processos de recurso. A
Directiva 92/13/CEE já prevê processos de recurso para alegadas infracções das normas processuais
e a Directiva 96/71/CEE prevê processos de recurso relativamente a trabalhadores destacados.
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Alteração 56 – Artigo 50.º, n.º 1, que passou a n.º 1 do artigo 51.º
(Prova de cumprimento do disposto no artigo 38.º)

O Conselho rejeitou a alteração, na medida em que este requisito separado não se enquadraria no
conceito geral expresso no novo n.º 1. Todavia, o Conselho concorda com o Parlamento quanto ao
facto de as regras sociais aplicáveis (incluindo os acordos colectivos) deverem obviamente ser
respeitadas pelos proponentes, e de dever ser possível as autoridades excluírem os proponentes que
não tiverem cumprido as obrigações sociais relevantes. Por uma questão de coerência, o Conselho
optou por declarar isso explicitamente, não no articulado, mas nos considerandos 44 e 54 (novos).

Alteração 58 – Artigo 53.º n.º 3 bis (novo), que passou a Artigo 54.º
(Disposições sectoriais)

O Conselho não aceitou esta alteração, pois não parece coerente com o objectivo de um quadro
unificado para os contratos públicos e por poder criar problemas em relação a assegurar que a
Comunidade continua a respeitar as suas obrigações internacionais nos termos do Acordo sobre
Contratos Públicos (GPA).

Alteração 109 – Artigo 53.º, n.º 4, que passou a Artigo 54.º
(Critério obrigatório"razões pessoais")

O Conselho não pôde tornar obrigatória a aplicação destas cláusulas de exclusão para todas as
categorias de entidades adjudicantes. (Ver também a justificação relativa à alteração 57 supra).

Alteração 60 – Artigo 53.º n.º 4 bis (novo), que passou a Artigo 54.º
(Disposições sobre a aplicação do direito penal)

O Conselho preferiu seguir a proposta da Comissão, que contém uma referência cruzada à lista de
motivos de exclusão da directiva "clássica".

Alteração 61 – Artigo 53.º, n.º 4 ter (novo), que passou a Artigo 54.º
(Disposição sobre "listas oficiais")

O Conselho considerou que era inadequado impor a disposição em questão a todas as entidades
adjudicantes, dado que o enquadramento da presente directiva é mais flexível.
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Alteração 62 – Artigo 53.º, n.º 4 quater (novo), que passou a Artigo 54.º
(Não interferência com a promoção da política social e de emprego)

O Conselho não considera necessário nem adequado integrar a disposição sugerida na directiva,
uma vez que esbateria a distinção entre critérios de adjudicação e especificações técnicas, correndo-
-se o risco de conduzir a equívocos.

Alteração 125 – Artigo 54.º, n.º 1, alínea a), que passou a Artigo 55.º
(Inclusão de benefícios para terceiros nos critérios de adjudicação do contrato)

Em total coerência com a directiva "clássica", o Conselho preferiu seguir a proposta da Comissão
para clarificar que a "vantagem económica" deve ser considerada do ponto de vista da "vantagem
para a entidade adjudicante", pelo que o Conselho não aceitou a alteração. O Conselho considera
também que a expressão "justificados pelo" é mais adequada do que "ligados" ou "directamente
ligados". A nova redacção do considerando 54 explica melhor o modo como este termo deve ser
interpretado.

Alteração 66 – Artigo 54.º, n.º 2, que passou a n.º 2 do artigo 55.º
(Ponderação de critérios)

O Conselho prefere as regras detalhadas para a ponderação de critérios previstas na proposta da
Comissão, embora tenha aditado uma disposição que dá alguma flexibilidade nos casos em que não
é possível tal ponderação por razões demonstráveis.

Alteração 71 – Artigo 57.º, n.º 3, que passou a n.º 3 do artigo 59.º
(Implicações de país terceiro extensivas a todos os tipos de contratos e às normas da OIT)

O Conselho não pôde aceitar a primeira parte da alteração, por estar de acordo com a proposta da
Comissão que se limita intencionalmente a contratos de serviços. A segunda parte da alteração
implicaria um compromisso da Comissão no sentido de abordar questões que não são objecto dos
relatórios referidos no n.º 2 do artigo.

Alteração 73 – Artigo 62.º, n.º 1, parágrafo 1, que passou a Artigo 64.º
(Escolha dos meios de comunicação)

Tal como em relação à alteração 49 ao artigo 47.º (que passou a artigo 48.º), o Conselho rejeita esta
alteração, na medida em que ela obrigaria a entidade adjudicante a aceitar planos, projectos ou
outras comunicações por meios electrónicos, embora não estando equipada para o fazer.
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Alterações 76 e 77 –Anexo X, que passou a Anexo XI
(Lista da legislação referida no n.º 3 do artigo 29.º)

O Conselho não pôde aceitar a alteração 76, porque introduziria a presunção jurídica de livre acesso
aos mercados nos sectores em questão, embora reconheça que, se um Estado-Membro tiver
decidido tornar a Directiva 94/22/CEE aplicável ao sector do carvão, isso deve ser tido em conta. O
Conselho decidiu clarificar isso no respectivo considerando. Em relação à alteração 77, o Conselho
não pôde aceitar a inclusão da Directiva 91/440/CEE no Anexo X, por não se tratar de uma
directiva de liberalização. Por isso, preferiu manter a redacção original da proposta da Comissão
nesta matéria.

Alteração 84 –Anexo XVI A, Categoria 6, alínea b)
(Serviços bancários e de investimento na Categoria 6, Serviços )

O Conselho considerou que a supressão da linha relativa aos "serviços bancários e de investimento"
era excessiva. Em vez disso, introduziu no artigo 24.º e no considerando 26 uma solução
semelhante à escolhida para a directiva "clássica", baseada na aceitação da alteração 37 do PE a
essa última proposta.

Alteração 88 –Anexo XXI bis (novo)
(Anexo sobre as principais normas internacionais em matéria de trabalho)

A rejeição desta alteração é uma consequência da rejeição da alteração 71.

3. Importantes alterações ao texto introduzidas pelo Conselho em comparação com a

proposta inicial da Comissão

Sistemas de aquisição dinâmicos e leilões electrónicos – que passaram a artigos 15.º e 40.º

O Conselho introduziu disposições mais detalhadas sobre os sistemas de aquisição dinâmicos e os
leilões electrónicos, reflectindo assim as disposições da directiva "clássica" e adaptando o quadro
dos contratos públicos a técnicas desenvolvidas e aplicadas em vários Estados-Membros.
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Inclusão dos "serviços postais" na "directiva serviços de utilidade pública" – que passou a

artigo 6.º

Esta inclusão procura ter em conta a liberalização introduzida nos Estados-Membros, ao mesmo
tempo que clarifica as opções e os regimes especiais que continuam a ser adequados.

Contratos adjudicados a empresas associadas e a empresas comuns – que passou a artigo 23.º

Considerou-se necessário introduzir disposições especiais sobre contratos adjudicados a empresas
associadas e a empresas comuns, característica não inusitada no domínio dos "serviços de utilidade
pública". Ao clarificar as condições em que os contratos – adjudicados sem concurso por empresas
comuns de uma autoridade adjudicante e por outras entidades – estão sujeitos às regras da directiva,
conseguiu-se um compromisso entre os diferentes requisitos legais e as tradições dos Estados-
-Membros.

Critérios ambientais como especificações técnicas – que passou a artigo 34.º

Ao introduzir este parágrafo, o Conselho tentou dar o seu contributo para clarificar a utilização das
especificações técnicas ambientais com o objectivo de dar aos Estados-Membros a flexibilidade
necessária e de responder a requisitos práticos.

Decisões do júri – que passou a artigo 66.º

Esta disposição reflecte a da "directiva clássica". A salvaguarda do anonimato foi reconhecida como
um pré-requisito importante durante os procedimentos aplicados no domínio dos "serviços de
utilidade pública".

4. Conclusão

A posição comum sobre a directiva "serviços de utilidade pública" mantém o conceito e os
objectivos da proposta inicial da Comissão, ao mesmo tempo que integra várias alterações do
Parlamento, pelo menos no essencial. O Conselho, em larga medida, alinhou o texto da posição
comum sobre a directiva "serviços de utilidade pública" pela directiva "clássica", salientando assim
o facto de ambas as directivas deverem ser consideradas parte integrante de um novo quadro
jurídico para os contratos públicos na União Europeia.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 5 de Março de 2003 (07.03)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2000/015 (COD)
2000/017 (COD)

5807/03

MAP 1
CODEC 94
OC 75

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes (1.ª Parte)/Conselho
n.º docs. ants.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n.º props. Com.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Assunto: – Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à

coordenação dos processos de adjudicação de fornecimentos públicos, de
prestação de serviços públicos e de empreitadas de obras públicas (directiva
"clássica")
= Aprovação da posição comum

– Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água,
da energia e dos transportes e dos serviços postais (directiva "serviços de
utilidade pública")
= Aprovação da posição comum

ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 10.03.2003

1. Em 11 de Julho de 2000, a Comissão apresentou ao Conselho, com base no n.º 2 do
artigo 47.º e nos artigos 55.º e 95.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, as duas
propostas supracitadas, relativas à coordenação dos processos de adjudicação de contratos
públicos. 1

2. Em conformidade com o artigo 251.º do Tratado, o Parlamento Europeu emitiu parecer sobre
as duas propostas, em primeira leitura, em 17 de Janeiro de 2002. 2

                                                
1 JO C 29E, 30. 1. 2001, p. 11. O título da segunda directiva foi alterado durante as negociações

de modo a incluir os serviços postais.
2 JO C 271E, 7.11.2002, p. 176 ("clássica"). JO C 271E, 7.11.2002, p. 293 ("serviços de

utilidade pública").
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3. O Comité Económico e Social emitiu parecer sobre as duas propostas em 26 de Abril
de 20013.

4. O Comité das Regiões emitiu parecer sobre as duas propostas em 13 de Dezembro de 2000.4

5. Em 21 de Maio de 2002, o Conselho (Mercado Interno, Consumidores e Turismo) chegou a
um acordo político sobre uma posição comum relativa à proposta "clássica" (doc. 9270/02).
Em 30 de Setembro de 2002, o Conselho (Competitividade) chegou a um acordo político
sobre uma posição comum relativa à  proposta "serviços de utilidade pública"
(doc. 12204/02).

6. Por conseguinte, o Comité de Representantes Permanentes poderá:

– aprovar os textos das posições comuns relativas aos dois dossiers (textos ultimados
pelos Juristas-Linguistas), tal como constam, respectivamente, dos docs. 11029/02
MAP 30 CODEC 922 (directiva "clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
(directiva "serviços de utilidade pública");

– aprovar os projectos de notas justificativas do Conselho, tal como constam,
respectivamente, dos docs. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (directiva
"clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (directiva "serviços de utilidade
pública");

– solicitar ao Conselho que aprove as posições comuns constantes dos docs. 11029/02
MAP 30 CODEC 922 (directiva "clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
(directiva "serviços de utilidade pública") como ponto "A" de uma das suas próximas
sessões, e as notas justificativas do Conselho constantes dos docs. 11029/02 MAP 30
CODEC 922 ADD 1 (directiva "clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1
(directiva "serviços de utilidade pública").

                                                
3 JO C 193, 10.7.2001, p. 1 (directiva "serviços de utilidade pública"); JO C 193, 10.7.2001,

p. 7 (directiva "clássica").
4 JO C 144, 15.5.2001, p. 23.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 5 de Março de 2003 (07.03)
(OR. en)

Dossiers interinstitucionais:
2000/015 (COD)
2000/017 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
n.º docs. ants.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n.º props. Com.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Assunto: – Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à

coordenação dos processos de adjudicação de fornecimentos públicos, de
prestação de serviços públicos e de empreitadas de obras públicas (directiva
"clássica")
= Aprovação da posição comum

– Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água,
da energia e dos transportes e dos serviços postais (directiva "serviços de
utilidade pública")
= Aprovação da posição comum

ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 10.03.2003

Declarações para a Acta do Conselho

A.  DIRECTIVA "CLÁSSICA"

1. Declaração da Comissão relativa ao considerando 13 e à alínea d) do artigo 18.º

"A Comissão considera que as Directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às
obrigações comunitárias decorrentes do Acordo relativo aos Contratos Públicos e,
consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este Acordo. Por
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conseguinte, a Comissão entende que o considerando 13 e a alínea d) do artigo 18.º não

podem excluir, entre outros, os contratos públicos sobre empréstimos das entidades

adjudicantes, nomeadamente das autoridades locais, com excepção dos empréstimos

destinados à 'emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos

financeiros'.

Além disso, a Comissão reitera que, sempre que as directivas não sejam aplicáveis, por

exemplo, quando o valor é inferior ao limiar, devem ser observadas as regras e os princípios

do Tratado. De acordo com a jurisprudência do Tribunal, tal implica, em especial, a obrigação

de transparência, que consiste em assegurar a publicidade necessária para permitir a abertura

dos contratos à concorrência."

2. Declaração da Delegação Belga relativa ao considerando 22-A

"A Delegação Belga constata com satisfação que foram realizados alguns progressos no

sentido de permitir às entidades adjudicantes tomarem em consideração as preocupações

éticas, sociais e ambientais no âmbito ou por ocasião da adjudicação dos contratos públicos.

Considera, no entanto, que cabe salientar três preocupações:

1. O não respeito dos direitos económicos e sociais consagrados pelas Convenções da

Organização Internacional do Trabalho deve ser claramente equiparado a uma falta

profissional grave para efeitos do acesso aos contratos públicos.

A este respeito, a Bélgica tomou devida nota da interpretação dada pelo Serviço Jurídico

do Conselho relativamente ao considerando 22-A, que fundamenta as disposições do

artigo 46.º relativas às possíveis exclusões da participação de um operador económico

no processo de adjudicação de um contrato público (doc. 8439/02 MAP 18

CODEC 524).

2. A mesma preocupação ética deverá ser tida em conta na fase de execução dos contratos,

tanto no que respeita ao fabrico para os fornecimentos como no tocante à produção e

aos métodos de encaminhamento dos produtos, nomeadamente dos que provenham de

países terceiros.
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3. A Bélgica desejaria, por fim, que fosse instituído um observatório com vista a contribuir

para assegurar o controlo do respeito dos direitos económicos e sociais por parte das

empresas candidatas, proponentes ou adjudicatárias dos contratos públicos celebrados

pelas entidades adjudicantes dos Estados-Membros da União Europeia".

3. Declaração da Delegação Francesa relativa ao artigo 1.º, n.º 3-A, e artigo 18.º-A

"A França considera que a definição de "concessão de serviços" e de "concessão de obras

públicas" incluída na directiva relativa aos contratos públicos de fornecimento, de serviços e

de empreitada de obras públicas está incompleta, dado que apenas faz referência ao direito de

exploração, não mencionando o risco de exploração.

A França lamenta também que as concessões de serviços não tenham podido ser objecto de

um enquadramento comunitário, como sucedeu com as disposições existentes no texto em

matéria de concessões de obras públicas.

Com efeito, o facto de não se prever nenhuma regra específica a este respeito é prejudicial à

instauração de uma real segurança jurídica e de uma verdadeira transparência neste sector.

Estas duas exigências advogam a favor da definição de regras claras e uniformes que só

podem ser impostas por um texto normativo".

4. Declaração da Comissão relativa às concessões de serviços e à parceria entre os sectores

público e privado (n.º 3, alínea a), do artigo 1.º e artigo 18.º)

"A Comissão considera que as questões relacionadas com as concessões de serviços e a

parceria entre os sectores público e privado devem ser analisadas em profundidade, a fim de

avaliar a necessidade de um instrumento legislativo específico para permitir aos operadores

económicos um melhor acesso às concessões e aos vários tipos de parceria entre os sectores

público e privado e garantir, dessa forma, que esses operadores tirem pleno partido dos

direitos que lhes são conferidos pelo Tratado."
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5. Declaração da Áustria relativa ao n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 46.º

"A Áustria considera que, nos termos do n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 46.º, em

conformidade com a sua legislação nacional e na observância do direito comunitário, caberá

aos Estados-Membros especificar as condições de aplicação do n.º 1. Entre estas, poder-se-ão

incluir as condições em que um operador económico possa provar que pôs termo ao facto que

originou a condenação em causa. Se, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, um operador

económico provar que pôs termo ao facto que originou uma condenação, a entidade

adjudicante não terá a obrigação de excluir esse candidato ou proponente."

6. Declaração da Delegação Portuguesa relativa ao n.º 1 do artigo 46.º

"Portugal observa que a redacção do artigo 46.º dificilmente assegura uma aplicação

homogénea do sistema de selecção/exclusão dos candidatos ou proponentes, permitindo

desigualdades no tratamento destes dentro de um Estado-Membro, e um regime diferente em

cada Estado-Membro, o que pode implicar uma situação de incerteza jurídica que não

conduzirá ao bom funcionamento do mercado.

Portugal declara que os pedidos dirigidos às autoridades competentes, nos termos do

artigo 46.º, serão respondidos nos limites da sua lei interna, nomeadamente quando o

interessado ou outras entidades o solicitarem directamente, nos termos e para as finalidades

que aquela lei prevê."

7. Declaração da Delegação Austríaca relativa ao artigo 63.º-A

"A Áustria parte do princípio de que, num eventual diálogo entre o júri e os candidatos

realizado nos termos dos n.ºs 4 e 5, será respeitado o princípio do anonimato contemplado no

n.º 4-A. Dessa maneira, o júri deverá tomar a sua decisão com base nos trabalhos

anonimamente apresentados a concurso, sem conhecer a identidade dos candidatos."
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8. Declaração da Delegação Grega relativa ao artigo 63.º-A

"A Delegação Grega declara que a aplicação do n.º 5 do artigo 63.º-A (Decisões do júri) não

pode ser contrária ao princípio geral do anonimato, contemplado no n.º 4-A, segundo o qual o

anonimato deve ser observado em todas as circunstâncias – incluindo nas actas – até à

emissão de parecer ou tomada de decisão do júri."

9. Declaração da Delegação Francesa relativa ao artigo 63.º-A

"A França considera que os contratos de direcção de obra constituem um pólo económico

importante e dinâmico, mas sobretudo que desempenham um papel social e cultural crucial. A

este respeito, a selecção dos projectos de arquitectura é um momento decisivo. Importa, pois,

dispor de um sistema simultaneamente eficaz, transparente e não discriminatório em todo o

território da União. A França considera que o concurso de ideias é o que melhor corresponde

a estas exigências e lamenta que hoje em dia na Europa esta solução seja mais excepção do

que regra e que, aquando do acordo sobre o pacote legislativo, não tenha sido possível

avançar nesta concepção."

10. Declaração da Delegação Dinamarquesa

"Durante a futura Presidência Dinamarquesa, a Dinamarca tenciona promover um debate no

Conselho (Desenvolvimento) sobre a forma de abordar a questão da desvinculação da ajuda

ao desenvolvimento – também nos casos dos contratos públicos celebrados por países

beneficiários."
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B. DIRECTIVA "SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA"

1. Declaração do Conselho relativa ao artigo 5.º

"O Conselho reconhece a necessidade de coerência entre a directiva "contratos públicos" e a

proposta da Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

acção dos Estados-Membros em matéria de obrigações de serviço público e adjudicação de

contratos de serviço público no sector do transporte de passageiros por via férrea, estrada e

via navegável interior. Serão envidados todos os esforços para conseguir essa coerência."

2. Declaração da Delegação Austríaca relativa ao artigo 63.º-A

"A Áustria parte do princípio de que, num eventual diálogo entre o júri e os candidatos,

realizado nos termos dos n.ºs 4 e 5, será respeitado o princípio do anonimato contemplado no

n.º 4-A. Dessa maneira, o júri deverá tomar a sua decisão com base nos trabalhos

anonimamente apresentados a concurso, sem conhecer a identidade dos candidatos."

3. Declaração da Comissão relativa ao considerando 26 e à alínea c) do artigo 24.º

"A Comissão considera que as Directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às

obrigações comunitárias decorrentes do Acordo relativo aos Contratos Públicos e,

consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este Acordo. Por

conseguinte, a Comissão entende que o considerando 13 e a alínea c) do artigo 24.º não

podem excluir, entre outros, os contratos públicos relativos a empréstimos das entidades

adjudicantes, nomeadamente das autoridades locais, com excepção dos empréstimos

destinados à 'emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos

financeiros'."
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2. Declaração da Delegação Alemã relativa ao n.º 3 do artigo 2.º

"A Alemanha lamenta que a definição de 'direitos especiais e exclusivos' seja agora alterada

por uma mera questão de técnica jurídica e pondo de lado considerações relacionadas com a

política de concorrência. A Alemanha considera ainda que há o risco de esta mudança na

definição conduzir a uma restrição do âmbito de aplicação da directiva e a um tratamento não

equilibrado das empresas estatais e não estatais. "
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Assunto: – Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à

coordenação dos processos de adjudicação de fornecimentos públicos, de
prestação de serviços públicos e de empreitadas de obras públicas (directiva
"clássica")
= Aprovação da posição comum

– Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água,
da energia e dos transportes e dos serviços postais (directiva "serviços de
utilidade pública")
= Aprovação da posição comum

Página 1, ponto A.1., título:
Onde se lê: "relativa ao considerando 13 e à alínea d) do artigo 18.º",
leia-se: "relativa ao considerando 26 e à alínea d) do artigo 16.º".

Página 2, ponto A.1., primeira linha:
Onde se lê: "… que o considerando 13 e a alínea d) do artigo 18.º",
leia-se: "… que o considerando 26 e a alínea d) do artigo 16.º".
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Página 3, ponto A.4., título:
Onde se lê: "n.º 3, alínea a), do artigo 1.º e artigo 18.º",
leia-se: "n.º 4 do artigo 1.º e artigo 17.º".

Página 6:
O ponto B.3. passa a ter a seguinte redacção:

3. Declaração da Comissão relativa ao considerando 26 e à alínea c) do artigo 24.º:

"A Comissão considera que as Directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às

obrigações comunitárias decorrentes do Acordo relativo aos Contratos Públicos e,

consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este Acordo. Por

conseguinte, a Comissão entende que o considerando 26 e a alínea c) do artigo 24.º não

podem excluir, entre outros, os contratos públicos relativos a empréstimos das entidades

adjudicantes, nomeadamente das autoridades locais, com excepção dos empréstimos

destinados à 'emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos

financeiros'.

Além disso, a Comissão reitera que, sempre que as directivas não sejam aplicáveis, por

exemplo, quando o valor é inferior ao limiar, devem ser observadas as regras e os princípios

do Tratado. De acordo com a jurisprudência do Tribunal, tal implica, em especial, a obrigação

de transparência, que consiste em assegurar a publicidade necessária para permitir a abertura

dos contratos à concorrência."
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2000/0117 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 251.º do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à coordenação dos processos de adjudicação

nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais

1- HISTORIAL DO PROCESSO

Data da apresentação da proposta ao PE e ao Conselho:
[COM(2000) 276 final – 2000/0117 (COD)]: 11 de Julho de 2000

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 26 de Abril de 2001

Data do parecer do Comité das Regiões: 13 de Dezembro de 2000

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 17 de Janeiro de 2002

Data da transmissão da proposta alterada: 6 de Maio de 2002

Data da adopção da posição comum: 20 de Março de 2003

2- OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta de directiva relativa à coordenação dos processos de adjudicação nos sectores da
água, da energia, dos transportes e dos serviços postais não pretende substituir o direito
nacional, mas garantir que sejam respeitados os princípios da igualdade de tratamento, da
não-discriminação e da transparência aquando das adjudicações de contratos nestes sectores
no conjunto dos Estados-Membros.

Esta proposta, que dá seguimento ao debate lançado pelo Livro Verde sobre os contratos
públicos, prossegue o triplo objectivo de modernizar, simplificar e tornar mais flexível o
quadro jurídico existente na matéria:

– modernizar, para ter em conta novas tecnologias e alterações do enquadramento
económico, incluindo liberalizações em curso ou futuras de algumas das actividades
visadas,

– simplificar, para que os textos actuais sejam mais facilmente compreensíveis para os
utilizadores, de modo a que as adjudicações se processem em perfeita conformidade
com as normas e os princípios que as regem e a que as empresas implicadas (sejam
elas adquirentes ou fornecedores) possam conhecer melhor os seus direitos,
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– e tornar os processos mais flexíveis, para responder às necessidades dos adquirentes
e dos operadores económicos.

3- COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1. Comentário geral

No essencial, a posição comum do Conselho preserva a proposta inicial da Comissão, com a
nova redacção que lhe foi dada pela proposta alterada. Além disso, esta posição comum
reforça determinados meios para atingir os objectivos das propostas da Comissão. No entanto,
a Comissão não pôde apoiar o acordo unânime do Conselho devido às disposições inseridas
no que se refere aos serviços financeiros.

O acordo político unânime a que o Conselho chegou em 30 de Setembro de 2002 foi
retomado na posição comum adoptada em 20 de Março de 2003.

As alterações introduzidas pela posição comum dizem respeito, nomeadamente, a:

– A utilização das novas tecnologias da informação nos processos de adjudicação é
mais tida em conta, o que corresponde ao objectivo de modernização das propostas
da Comissão. A este propósito, convém aliás assinalar a introdução, para compras de
uso corrente, de sistemas de aquisição dinâmicos destinados, simultaneamente, a
dotar as entidades adjudicantes de sistemas inteiramente electrónicos que permitam a
simplificação e a automatização dos processos de aquisição, e a garantir a todos os
operadores económicos interessados a possibilidade de neles participarem,
eventualmente recorrendo ao respectivo catálogo electrónico. Com esta mesma
finalidade, foram aditadas disposições relativas à possibilidade de utilizar leilões
electrónicos em condições que assegurem a transparência e a igualdade de
tratamento, respondendo assim ao desejo de modernização que motivou as alterações
25, 54 e 65 à directiva relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos
contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e
dos contratos públicos de serviços (a seguir denominada " directiva clássica") e
permitindo também evitar a criação de diferenças injustificadas entre as duas
propostas, bem como dificuldades de interpretação e de aplicação. Por outro lado, no
que se refere ao enquadramento geral das compras por meios electrónicos, a posição
comum reforça as obrigações em matéria de confidencialidade nas disposições que
remetem para o Anexo XXIII.

– Quanto à consideração dos aspectos ambientais e sociais, o Conselho fez suas as
propostas alteradas da Comissão na sequência das alterações do Parlamento e, além
disso, clarificou num considerando [o (54)] de que forma podem ser tidas em conta
preocupações ambientais e sociais aquando da avaliação das propostas na fase da
adjudicação dos contratos.

– Sem deixar de manter a flexibilidade necessária a uma directiva cujo âmbito de
aplicação compreende entidades adjudicantes que são não apenas poderes públicos,
mas também empresas públicas e empresas privadas que operam com base em
direitos exclusivos ou especiais, algumas das suas disposições foram alinhadas
pelas da directiva clássica, o que permite responder ao objectivo de simplificação e
clarificação das regras. Na verdade, a existência de diferenças injustificadas entre as
regras relativas a uma mesma matéria pode levar a dificuldades de aplicação e de



4

interpretação - não só para entidades adjudicantes como as autarquias, alguns
contratos das quais podem estar abrangidos por esta directiva e outros pela directiva
clássica, como também para os operadores económicos, cujos direitos poderão variar
mesmo em caso de concursos para um mesmo tipo de fornecimento lançados por
uma mesma entidade adjudicante. O resultado é que determinadas alterações do
Parlamento, propostas e votadas unicamente para a directiva clássica, se encontram
identicamente integradas nas duas directivas.

– As discussões posteriores à adopção da proposta alterada mostraram, por um lado,
que certas entidades adjudicantes exercem funções ou servem-se de centrais de
compras e, por outro, que há necessidade de regras específicas nesta matéria. Foram,
portanto, introduzidas disposições que permitem às entidades adjudicantes recorrer a
centrais de compras, independentemente de estas operarem em conformidade com o
disposto nesta directiva ou na directiva clássica. O aditamento das referidas
disposições [Considerando (23), n.º 8 do artigo 1.º e artigo 29.º] permite responder de
forma juridicamente correcta à preocupação subjacente à alteração 106.

– Foi introduzido um período suplementar para a aplicação das disposições relativas ao
sector postal, dado que os operadores deste sector - qualquer que seja o respectivo
estatuto jurídico - não estão abrangidos pelas regras da actual directiva dos sectores
especiais. Consequentemente, as entidades adjudicantes deste sector precisarão de
mais tempo para adaptar os seus processos de adjudicação às regras da directiva que
as dos outros sectores, que já estão familiarizadas com os procedimentos previstos
pela actual directiva. No interior do prazo estabelecido, que expirará, o mais tardar,
em 1 de Janeiro de 2009, caberá aos Estados-Membros decidir a data precisa para a
aplicação da directiva a este sector. Convém assinalar que os operadores postais que
sejam entidades adjudicantes e poderes públicos continuarão a ser abrangidos pela
directiva clássica até ao momento da transferência para a directiva dos sectores
especiais.

Por outro lado, a posição comum introduziu alterações relativas aos serviços financeiros, ao
alcance da excepção "intragrupo"1 e à ponderação dos critérios de adjudicação.

No que se refere aos serviços financeiros, a Comissão considera que a alteração introduzida
por unanimidade pelo Conselho, que vem ao encontro da alteração 37 do Parlamento Europeu
à directiva clássica e, em parte, à alteração 84 à presente directiva, poderia ser fonte de
confusão quanto à sua inclusão no âmbito de aplicação da directiva. Daí que tenha reiterado,
numa declaração para a acta do Conselho de 30 de Setembro de 2002, junta em anexo à
presente comunicação, a posição que já tinha tido ocasião de precisar na sua proposta
alterada, aquando da rejeição da alteração 37 do Parlamento à directiva clássica.

O Conselho conseguiu a unanimidade necessária para alargar aos contratos de empreitada de
obras e aos contratos de fornecimento a excepção prevista no artigo 23.º para a atribuição sem
abertura de concurso a uma empresa associada, a uma empresa comum ou a uma entidade
adjudicante que integre uma empresa comum, contra o parecer da Comissão. Com este
alargamento, a disposição retoma em substância as alterações 6 e 26, uma maior parte da
alteração 27 e integralmente a alteração 28 do Parlamento, que não tinham ou só em menor

                                                
1 A excepção diz respeito á possibilidade de atribuir contratos sem abertura de concurso a uma empresa

associada, a uma empresa comum ou a uma entidade adjudicante que integre uma empresa comum. Ver
artigo 23.º (ex-26.º).
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parte tinham sido retomadas na proposta alterada da Comissão. Embora o lamente, a
Comissão pode aceitar esta nova disposição, visto que o balanço resultante das alterações
introduzidas pela posição comum é globalmente positivo.

A obrigação de indicar a ponderação dos critérios de adjudicação é confirmada; no entanto,
a Comissão reconheceu a necessidade de atender aos casos em que a entidade adjudicante
possa justificar o facto de não lhe ter sido possível precisar a ponderação e de lhe permitir,
nesses casos, que se limite a indicar a ordem decrescente de importância destes critérios.

3.2. Alterações do Parlamento que a posição comum teve em conta

3.2.1. Alterações integradas na proposta alterada e na posição comum

Título, Considerandos (9),(10) e (28), Artigo 6.º, Anexos VI e XI– Alterações 13 e
16: o título, os Considerandos (9) e (10) e os Anexos VI e XI, que foram alterados
na sequência da transferência do sector postal, foram retomados na íntegra da
proposta alterada [Considerandos (2) e (8), Anexos V-A e X]. No
Considerando (28) [(2-A) da proposta alterada] - que em tudo o mais foi retomado
na íntegra - foram aditadas as motivações que levaram à introdução do período
suplementar para a aplicação das disposições relativas ao sector postal (ver o quinto
travessão do ponto 3.1 anterior). O artigo 6.º (ex-5.º-A) foi alterado, no que se refere
às definições dos serviços abrangidos, do seguinte modo: 1) foram introduzidas
algumas alterações terminológicas a fim de evitar dificuldades de interpretação da
directiva postal2; 2) o âmbito dos "serviços auxiliares dos serviços postais" da alínea
d) do n.º 2 foi explicitado; 3) foi finalmente clarificado que a prestação de serviços
auxiliares só é abrangida na medida em que estes sejam prestados por uma entidade
adjudicante que deva aplicar o disposto na directiva à prestação de um serviço postal
(reservado ou outro).

Considerando (12) - Alteração 89/96: o texto da proposta alterada, relativo à
integração das exigências em matéria de protecção do ambiente referidas no
artigo 6.º do Tratado, foi retomado na íntegra.

Considerando (13) - Alteração 111: a alteração relativa às excepções previstas pelo
artigo 30.º do Tratado foi aceite com uma ligeira modificação no sentido de retomar
exactamente a formulação deste artigo no que se refere à preservação da vida
vegetal. Além disso, as palavras "não sejam discriminatórias e não contrariem o
objectivo da abertura dos mercados no sector dos contratos públicos nem o Tratado"
foram substituídas pelas palavras "estejam em conformidade com as disposições do
Tratado", o que se justifica pela primazia do Tratado sobre o direito derivado, de
acordo com a interpretação do Tribunal, ou seja, o objectivo de liberalização dos
mercados perseguido pela directiva não poderia nunca alterar direitos reconhecidos
aos Estados-Membros pelo Tratado.

                                                
2 Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa às

regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais comunitários e a
melhoria da qualidade de serviço, com a nova redacção que lhe foi dada pela Directiva 2002/39/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 2002, que altera a Directiva 97/67/CE no que
respeita à prossecução da abertura à concorrência dos serviços postais da Comunidade.
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Considerando (40) – Alteração 76: este considerando [ex-(13)] foi retomado sem
alteração de substância, mas a sua última parte, que corresponde à alteração 76, foi
explicitada sem alteração de sentido.

Considerando (41), Artigo 34.º e Anexo XXI - Alterações 7, 35, 36, 38, 40, 95 e
99/118: as disposições da proposta alterada relativas às especificações técnicas
[Considerando (34), artigo 34.º e Anexo XX] foram retomadas na íntegra, à excepção
de duas alterações de ordem linguística no Anexo XXI [ponto 1. a) e b)]: "processos
e métodos de produção".

Considerando (43) e Artigo 38.º - Alterações 4 e 33: os textos da proposta alterada
relativos às condições de execução do contrato [Considerando (32) e artigo 37.º-A] e,
designadamente, à sua utilização para fins de índole social e ambiental foram aceites
na íntegra, salvo no que se refere a uma modificação mínima de natureza puramente
linguística no considerando.

Considerando (44) - Alteração 56: o texto da proposta alterada relativo ao respeito
pelas regulamentações em matéria social [Considerando (32-A)] foi retomado com
uma reformulação que explicita a possibilidade de excluir do processo de
adjudicação - ao abrigo do n.º 2, alíneas c) e d), do artigo 45.º da directiva clássica, à
qual os artigos 53.º e 54.º da presente directiva se referem - os operadores
reconhecidos culpados por desrespeito dessas regulamentações.

Considerando (52) e Artigo 52.º, n.os 2 e 3 - Alteração 64: o Considerando (32-A) e
as disposições da proposta alterada (artigo 51.º, n.os 2 e 3) relativas aos sistemas de
garantia de qualidade e aos sistemas de gestão ambiental foram retomados sem
alterações.

Considerando (54) – Alteração 66: à parte o aditamento - tratado no ponto 3.1
anterior - da clarificação do modo como as entidades adjudicantes podem ter em
consideração preocupações ambientais e sociais aquando da avaliação das propostas
na fase da adjudicação, este considerando [ex-(40)] manteve-se substancialmente
inalterado.

Considerando (55) - Alteração 8: a alteração - aditamento dos "engenheiros" à lista
das profissões cuja remuneração, regulamentada a nível nacional, não deve ser
afectada pelos critérios de adjudicação - foi aceite como tal.

Artigo 17.º – Alterações 21 e 22: o artigo 17.º retoma o texto do artigo 16.º da
proposta alterada, relativo aos métodos de cálculo do valor dos contratos, adaptando
o seu título e o seu n.º 3 à inserção dos sistemas de aquisição dinâmicos. Além disso,
alarga o âmbito das reconduções a ter em conta: as "prorrogações tácitas" foram
substituídas por "renovações do contrato" para que todas as formas de recondução
sejam tidas em conta no cálculo do valor do contrato. Além disso, os seus n.os 6, 7 e
11 foram alinhados, respectivamente, pelas disposições dos n.os 5, 7 e 8, alínea b), do
artigo 9.º da directiva clássica, a fim de evitar a criação de diferenças injustificadas
entre as duas directivas, designadamente se se tivesse mantido um regime mais
estrito no que respeita aos lotes.

Artigo 26.º – Alterações 29 e 30: este artigo (ex-27.º) foi retomado na íntegra.
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Artigo 39.º – Alteração 43: o texto do artigo 39.º (ex-38.º), que diz respeito às
obrigações relativas à fiscalidade, à protecção do ambiente e às disposições em
matéria de protecção e condições de trabalho, após a integração da alteração 43 na
proposta alterada, foi modificado a fim de não criar diferenças injustificadas entre as
duas directivas. No que se refere à obrigação directamente imposta às entidades
adjudicantes de indicarem no caderno de encargos onde obter as informações sobre
as disposições aplicáveis nestes domínios, o Conselho preferiu uma formulação
semelhante à da proposta inicial da Comissão, que reflectia o disposto nas directivas
actualmente em vigor. Assim, a posição comum prevê que essa obrigação só possa
ser imposta pelos Estados-Membros. No entanto, na ausência de tal obrigação a nível
nacional, as entidades adjudicantes podem fornecer as referidas informações. Além
disso, o texto foi reformulado por forma a alinhar o texto do artigo pelo do seu título
("... as informações pertinentes sobre as obrigações em matéria de fiscalidade,..."
em vez de "... as informações pertinentes sobre a fiscalidade,… ") e a precisar que as
referidas disposições não se aplicam às prestações realizadas num Estado que não
seja o da entidade adjudicante.

Artigo 48.º – Alteração 51: este artigo (ex-47.º) foi retomado na íntegra.

Artigos 53.º e 54.º – Alterações 18, 57, 109 e 60: o artigo 53.º (ex-52.º) foi objecto de
duas alterações. Em primeiro lugar, no n.º 3 (ex-2.-A), explicitou-se que a inclusão
dos critérios de exclusão previstos no artigo 45.º (ex-46.º) da directiva clássica se faz
nas condições de aplicação fixados nesse mesmo artigo. Esta explicitação permite
assegurar a uniformidade das disposições na matéria, facilitando assim a aplicação e
a interpretação às entidades adjudicantes e aos operadores económicos. Neste mesmo
intuito de tornar a aplicação da directiva tão fácil quanto possível, inseriu-se um
novo n.º 8, lembrando as principais disposições da directiva que se aplicam
especificamente aos sistemas de qualificação. O n.º 4 do artigo 54.º (ex-53.º) foi
completado da mesma forma que o n.º 3 do artigo 53.º no que se refere à inclusão
dos critérios de exclusão do artigo 45.º da directiva clássica.

Artigo 49.º – Alteração 53: este artigo (ex-48.º) foi retomado, com uma reformulação
que torna o n.º 5 mais preciso sem o alterar em substância. Por outro lado, o
Conselho considerou preferível - a fim de conservar a actual flexibilidade - eliminar
a referência explícita ao prazo máximo de 15 dias no n.º 1, mantendo muito embora a
obrigação de fornecer as informações em causa o mais cedo possível. Esta alteração
é, no entanto, acompanhada por um novo Considerando (48), que explicita a
necessidade de que as informações sejam fornecidas em prazos suficientemente
curtos para que a eventual interposição de recursos não se torne impossível; as
informações deverão, assim, ser fornecidas o mais cedo possível e, em geral, no
prazo de quinze dias após a decisão. Com estas precisões, a alteração ao n.º 1 é
aceitável para a Comissão. Convém assinalar que o n.º 4, directamente visado pela
alteração 53 do Parlamento, é retomado na íntegra.

Artigo 55.º, n.º 2 – Alterações 66, 67, 68 e 69: esta disposição (ex-artigo 54.º, n.º 2)
foi alterada a fim de ter em conta a necessidade de atender aos casos em que a
entidade adjudicante possa justificar o facto de não lhe ter sido possível precisar a
ponderação e de lhe permitir, nesses casos, que se limite a indicar a ordem
decrescente de importância dos critérios. Importa registar que a simplificação das
regras relativas às modalidades de indicação da ponderação ou, eventualmente, da
ordem decrescente de importância dos critérios, foi conservada.
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Artigo 57.º – Alterações 9 e 70: este artigo (ex-55.º) foi retomado na íntegra.

Artigo 64.º – Alteração 75: este artigo (ex-62.º) foi retomado na íntegra.

Anexos XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XIX (ex-XII, XIII, XIV, XV, XVII e XVIII) –
Alterações 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86: os textos sobre a indicação das
coordenadas das instâncias de recurso no anúncio de concurso e no anúncio de
adjudicação foram aceites, prevendo-se todavia a possibilidade alternativa de indicar
as coordenadas do serviço junto do qual estas informações podem ser obtidas. Este
aditamento foi inserido para atender a certas situações nacionais que tornariam essa
indicação excessivamente complicada e em que se correria o risco de informar mal
os operadores económicos. A modificação tem, pois, em conta a substância das
alterações, garantindo que os operadores possam dirigir-se a um serviço competente
e dispor de todas as precisões necessárias.

3.2.2. Alterações integradas na proposta alterada, mas não retomadas na posição comum

Anexo XIII – Alteração 47: a obrigação de indicar - no anúncio de concurso - a
designação, o endereço, etc., dos serviços junto dos quais podem ser obtidas as
informações em matéria de legislações fiscais, ambientais e sociais não foi aceite. Na
verdade, em conformidade com o n.º 1 do artigo 39.º, as entidades adjudicantes que
forneçam essas informações devem indicá-las no caderno de encargos (na sequência
da integração da alteração 43). Isto evita igualmente a criação de diferenças
injustificadas entre as duas directivas, mantendo um regime mais estrito na directiva
dos sectores especiais.

3.2.3. Pontos de divergência entre a proposta alterada e a posição comum

Considerando (35): altera o Considerando (26), aditando-lhe: "Nos termos do
Acordo" sobre Contratos Públicos assinado a nível da OMC, os serviços financeiros
abrangidos pela directiva não devem incluir os contratos relativos a emissão, compra,
venda ou transferência de títulos ou outros instrumentos financeiros, "em particular
as operações que visem a obtenção de fundos ou de capital pelas entidades
adjudicantes."

Artigo 24.º, alínea c): a alteração introduzida nesta disposição vai ao encontro da
alteração introduzida no Considerando (35), ou seja, adita, após "serviços financeiros
relativos à emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou outros
instrumentos financeiros", a explicitação "em especial as operações de obtenção de
fundos ou de capital pela entidade adjudicante".

A fim de evitar que estas disposições - alteradas no mesmo sentido que a alteração 37
do Parlamento Europeu à directiva clássica e, em parte, que a alteração 84 à presente
directiva - possam ser interpretadas como susceptíveis de alargar a exclusão prevista
pela legislação comunitária, a Comissão fez constar da acta do Conselho a declaração
junta em anexo.

Artigo 2.º, n.º 3: a definição de direitos especiais ou exclusivos foi alterada por
eliminação da última parte da definição dada na proposta inicial ("no mesmo
território, em condições substancialmente equivalentes"). Esta alteração pretendeu
evitar que a definição não se sobreponha demasiado ao exame da situação de
concorrência a efectuar nos termos do artigo 30.º, no âmbito do procedimento que se
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destina a estabelecer se um determinado sector está plenamente exposto à
concorrência.

Artigo 30.º (ex-29.º): este artigo diz respeito às condições a considerar para ter em
conta uma exposição directa à concorrência de um dos sectores abrangidos pela
directiva e, sendo o caso, ao procedimento a seguir para verificar a inaplicabilidade
desta aos contratos adjudicados para a prossecução da actividade em questão.

As condições a preencher para poder verificar que uma actividade está plenamente
exposta à concorrência mantiveram-se inalteradas, tendo todavia sido precisado, no
n.º 2, que o exame da situação concorrencial deve assentar em critérios "conformes
com as disposições do Tratado em matéria de concorrência", como os já
mencionados neste mesmo n.º 2.

Em contrapartida, as disposições que regulam o procedimento a seguir sofreram um
certo número de alterações que, no entanto, não colidem com a segurança jurídica e
com a aplicação uniforme da legislação comunitária decorrente de decisões
juridicamente vinculativas tomadas pela Comissão. As disposições relativas ao
procedimento foram alteradas da seguinte forma:

– As disposições específicas de aplicação quando a iniciativa parte de um
Estado-Membro foram reunidas no n.º 4 e as que se aplicam quando o
procedimento é da iniciativa de uma entidade adjudicante ou da própria
Comissão foram reunidas no n.º 5.

– O n.º 4 distingue entre: 1) os casos em que não há transposição e aplicação de
um dos actos legislativos comunitários mencionados no Anexo XI e/ou em que
não há tomada de posição favorável por parte de uma entidade nacional
independente, competente para a actividade em causa, e 2) os casos em que a
transposição e aplicação de um dos actos legislativos comunitários
mencionados no Anexo XI permite presumir o livre acesso à actividade, em
conformidade com o primeiro parágrafo do n.º 3, e em que a entidade nacional
independente declarou a aplicabilidade do n.º 1. Nos primeiros casos, o n.º 1 só
se torna aplicável por uma decisão "positiva" da Comissão ou pela ausência
dessa decisão no prazo prescrito; nos segundos casos, o n.º 1 torna-se aplicável
sob reserva de decisão "negativa" da Comissão no prazo prescrito.

– Por evidentes razões de subsidiariedade, o Conselho precisou que cabe à
legislação nacional determinar se a iniciativa de encetar o procedimento pode
emanar das próprias entidades adjudicantes (como previsto pela alteração 117).

– As regras relativas aos prazos e às modalidades de aplicação do procedimento
foram reunidas no n.º 6. Confirmou-se que o prazo normal é de três meses e
que as eventuais prorrogações - apenas possíveis uma vez - não podem
ultrapassar três meses. Nos casos de notificações pelos Estados-Membros, a
eventual prorrogação é, no entanto, limitada a um mês. Outras alterações
introduzidas na posição comum consistem no aditamento de explicitações
quanto ao conteúdo das regras de aplicação a adoptar, prevendo-se
designadamente regras precisas para assegurar a transparência e a segurança
jurídica pela publicação das datas de início do procedimento e os casos de
aplicabilidade do n.º 1 "por defeito".
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3.3. Novas disposições

3.3.1. Disposições que não foram objecto de alteração e que foram reescritas na posição
comum ou que constituem um prolongamento de disposições já previstas na
proposta inicial

Comentário geral: as alterações que a seguir se indicam explicam-se, em grande
parte, pela necessidade de tornar o conjunto do texto coerente com certas alterações
introduzidas; é o caso, por exemplo, dos considerandos que acompanham as novas
disposições relativas aos critérios de exclusão ou da necessidade de adaptar as
disposições em matéria de concursos para trabalhos de concepção às alterações
introduzidas às disposições aplicáveis aos concursos em geral.

Considerando (5): trata-se de uma actualização do Considerando (4) da proposta
inicial por inserção das referências ao Sétimo Relatório sobre a Aplicação do Pacote
Regulamentar das Telecomunicações.

Considerando (16), terceiro parágrafo: este parágrafo foi inserido a fim de tornar
mais claro o disposto no n.º 4 do artigo 17.º sobre as modalidades de cálculo do valor
estimado dos contratos de empreitada de obras.

Considerando (25): em conformidade com a jurisprudência3 e à luz da definição
dada à noção de "direitos exclusivos e especiais" noutros actos legislativos
comunitários (designadamente certas directivas "telecomunicações" e a directiva
"transparência"4), precisa-se que os direitos concedidos por um Estado-Membro a um
número limitado de empresas com base em critérios objectivos, proporcionais e não
discriminatórios, que abram a todos os interessados que os preencham a
possibilidade de beneficiar desses direitos, não podem ser considerados como
direitos exclusivos ou especiais.

Considerando (27) e Artigo 5.º, n.º 2: estas disposições foram reescritas, sem
alterações de fundo, a fim de clarificar: 1) que as entidades adjudicantes que operam
no sector dos transportes de autocarro, já excluídas do âmbito de aplicação da actual
directiva dos sectores especiais (93/38/CEE) por força do n.º 4 do seu artigo 2.º,
continuam excluídas do âmbito de aplicação da presente directiva e 2) que as
entidades adjudicantes desse mesmo sector não excluídas ao abrigo da directiva
actual poderão ser excluídas do âmbito de aplicação da nova directiva unicamente
nos termos do seu artigo 30.º e segundo o procedimento previsto neste mesmo artigo.

Considerando (29) e Artigo 9.º: estas disposições, relativas ao regime jurídico
aplicável aos contratos que visem a prossecução de várias actividades, foram
alteradas pela eliminação da parte da frase "e que não possa ser cindido" no n.º 1 do
artigo 9.º. A forma de determinar a que actividade se destina principalmente o
contrato foi também clarificada pelo novo Considerando (29). Finalmente, o segundo
parágrafo do n.º 1 do artigo 9.º foi inserido como "anteparo" contra possíveis abusos

                                                
3 The Queen contra Secretary of State for Trade and Industry, ex-parte British Telecommunications plc.,

Processo C-302/94, Colectânea 1996 I-6417. Sentença de 12 de Dezembro de 1996.
4 Directiva 2000/52/CE da Comissão, de 26 de Julho de 2000, que altera a Directiva 80/723/CEE relativa

à transparência das relações financeiras entre os Estados-Membros e as empresas públicas
JO L 193 de 29.7.2000, pp. 75–78.
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decorrentes da escolha entre a celebração de um só contrato e a celebração de vários
contratos separados.

Considerando (32) e Artigo 23.º, n.os 2 a 4: em consequência da decisão unânime do
Conselho de tornar esta exclusão extensiva aos contratos de empreitada de obras e
aos contratos de fornecimento (ver ponto 3.1 anterior), o artigo foi alterado da
seguinte forma:

– As condições aplicáveis para se poder adjudicar um contrato sem abertura de
concurso a uma empresa associada foram reunidas no n.º 3, que introduz, para
os contratos de empreitada de obras e de fornecimento, a mesma percentagem
do volume de negócios médio (80%) que a já prevista para os contratos de
serviços. Prevê-se igualmente que o cálculo do volume de negócios e da
percentagem pertinente deva fazer-se separadamente para cada um dos três
tipos de contratos, a fim de evitar que, por exemplo, a obtenção de um contrato
de empreitada de obras importante possa ser utilizada em seguida para
justificar a adjudicação de grande número de contratos de serviços sem
abertura de concurso.

– As disposições relativas à adjudicação de contratos a uma empresa comum ou a
uma entidade adjudicante que integre uma empresa comum foram reunidas no
n.º 4, que foi também completado por condições relativas à composição e à
estabilidade temporal das empresas comuns. Convém assinalar que estas
condições não impedem de modo algum a constituição de empresas comuns
com outra composição ou outra estabilidade temporal - nestes casos, o disposto
no n.º 4 significa simplesmente que a adjudicação de eventuais contratos, por
exemplo, a uma entidade que integre a empresa comum e não seja uma
entidade adjudicante não poderá fazer-se sem abertura de concurso.

Finalmente, estas alterações ao artigo 23.º foram explicitadas no novo
Considerando (32).

Considerando (36): tendo em vista o esforço de clarificação, a última parte deste
considerando ("assim, a prestação de serviços com outras bases, como sejam
disposições legislativas ou regulamentares ou contratos de trabalho, não é
abrangida") foi eliminada, porque a experiência adquirida com a aplicação da
directiva actual mostrou que ela se prestava a interpretações incorrectas.

Considerando (38) e Artigo 27.º: estas disposições foram actualizadas, sem outras
alterações, tendo a Áustria passado a figurar entre os Estados-Membros que
obtiveram uma decisão ao abrigo do artigo 3.º da directiva actual.

Considerando (49): completa o Considerando (39) da proposta inicial, precisando
que as regras e os critérios utilizados no âmbito da selecção não implicam
necessariamente ponderações.

Considerando (50): este novo considerando acompanha as alterações introduzidas
nos artigos 53.º e 54.º (ver ponto 3.2.1. anterior) no que respeita à possibilidade de
recorrer às capacidades de outras entidades e clarifica posteriormente o
funcionamento dos sistemas de qualificação.
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Artigo 1.º: de uma maneira geral, a ordem dos números foi adaptada por forma a
seguir a ordem segundo a qual os aspectos definidos figuram na directiva.

Artigo 1.º, n.º 2: altera os n.os 2 a 5 do artigo 1.º da proposta inicial. As alterações
incidem sobre a definição dos contratos, onde se acrescentou que os contratos podem
ser celebrados por uma ou "mais entidades adjudicantes", e as definições de
contratos de fornecimento - "contratos que não os abrangidos pela alínea b)" - e de
contratos de serviços - "que não sejam contratos de empreitada de obras ou
contratos de fornecimento". A primeira alteração é necessária para ter em conta
exigências de simplificação de procedimentos, por exemplo em caso de cooperação
entre entidades adjudicantes para a realização do mesmo objectivo. As outras
alterações decorrem do historial da adopção das directivas de base.

Artigo 5.º, n.º 1: a definição das actividades visadas pela directiva no domínio dos
transportes foi alinhada pela das outras actividades que implicam redes físicas (ver
artigos 3.º e 4.º), através do aditamento da "abertura" (de redes), com o objectivo de
melhorar a segurança jurídica das entidades - nomeadamente no sector dos
caminhos-de-ferro - que já aplicam a directiva com base numa interpretação dos
termos "exploração de redes".

Artigo 16.º: actualiza o artigo 15.º da proposta inicial, adaptando os montantes dos
limiares aos montantes em vigor para o período 2002-2004, que foram recalculados
em conformidade com o mecanismo de revisão bianual dos limiares, previsto a fim
de os adaptar às oscilações das paridades das moedas europeias/DSE. O aumento dos
limiares que figuram na posição comum em relação aos que figuravam na proposta
inicial resulta dos limiares expressos em DSE (Direitos de Saque Especiais) previstos
no Acordo sobre Contratos Públicos.

Artigo 36.º: este artigo foi objecto de alterações puramente redaccionais, que
simplificam e clarificam a disposição. Convém, em especial, assinalar que a
supressão do n.º 2 da proposta inicial ("O artigo 34.º é aplicável às variantes.") não
altera em nada a substância, dado que a economia geral da directiva torna claro que
as regras relativas às especificações técnicas são aplicáveis a todas as especificações
técnicas, independentemente de estarem ou não definidas no âmbito das variantes.

Artigo 51.º: a redacção desta disposição geral sobre a evolução dos processos foi
clarificada sem alterações quanto à substância.

Artigo 61.º: o artigo 59.º da proposta inicial foi alterado a fim de adaptar os limiares
dos concursos para trabalhos de concepção aos aplicáveis aos contratos de serviços.
Os segundos parágrafos dos n.os 1 e 2 comportam precisões sobre as modalidades de
cálculo do valor dos concursos para trabalhos de concepção. Estes novos parágrafos
foram alinhados pela redacção das disposições do artigo 67.º da directiva clássica.

Artigo 62.º: este artigo simplifica o artigo 60.º da proposta inicial, relativo às
exclusões do âmbito de aplicação das regras aplicáveis aos concursos para trabalhos
de concepção, remetendo para as disposições aplicáveis aos contratos de serviços.
Além disso, foi adaptado à nova redacção do artigo 30.º.

Artigo 63.º: o n.º 2 do artigo 63.º foi adaptado por remissões aos artigos
correspondentes aplicáveis aos contratos, que se aplicam também aos concursos para
trabalhos de concepção no domínio dos serviços.
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Artigo 65.º: num intuito de clarificação e à luz das disposições análogas da directiva
clássica (artigos 73.º e 74.º), as disposições do n.º 3 do artigo 63.º da proposta inicial
foram separadas: o n.º 3 do artigo 65.º trata da composição do júri e as disposições
relativas às decisões do júri estão reunidas no artigo 66.º.

Artigo 66.º: o disposto no n.º 3, terceiro parágrafo, do artigo 63.º da proposta inicial
foi alterado para precisar melhor as obrigações em matéria de anonimato, reforçar a
transparência do desenrolar dos trabalhos do júri, tornando obrigatório o registo em
acta, e conseguir uma melhor apreciação por parte do júri, permitindo-lhe ter à sua
disposição, quando necessário, esclarecimentos formulados pelos participantes sobre
os planos e projectos. Estas disposições foram alinhadas pelas do artigo 74.º da
directiva clássica.

Artigo 68.º: o artigo 65.º da proposta inicial, relativo ao Comité Consultivo, foi
objecto de uma reformulação puramente linguística no n.º 2. O n.º 3 foi adaptado às
regras em matéria de comitologia.

Artigo 69.º: à luz do disposto no artigo 78.º da directiva clássica, o artigo 66.º da
proposta inicial, relativo à revisão dos limiares, foi retomado com uma clarificação
no n.º 1 (primeiro parágrafo: verificação automática de dois em dois anos e revisão, a
saber, alteração dos limiares unicamente se necessário, isto é, se a variação de
paridade entre euros e DSE o justificar) e uma modificação no que se refere ao
arredondamento dos limiares aquando da respectiva revisão ("para o milhar de
euros" em vez de "para a dezena de milhar de euros").

Artigo 71.º: este artigo, relativo à implementação da directiva, foi alterado da
seguinte forma:

– a exemplo da alteração introduzida no artigo correspondente da directiva
clássica (artigo 80.º), a data-limite para a implementação da directiva é
alterada, passando a ser de 21 meses após a sua entrada em vigor;

– pelas razões explicadas no quinto travessão do ponto 3.1. anterior, foi
introduzido um período suplementar para a aplicação das disposições relativas
ao sector postal, que expirará, o mais tardar, em 1 de Janeiro de 2009;

– foi explicitado que o procedimento que se destina a estabelecer se um
determinado sector está eventualmente exposto à concorrência, previsto no
artigo 30.º, é aplicável logo que a directiva entre em vigor.

Anexos I a X: estes anexos são adaptados à evolução das situações nacionais.

3.3.2. Disposições novas que resultam de um alinhamento pelas disposições da directiva
clássica

Comentário geral: as alterações a seguir referidas explicam-se pela preocupação do
Conselho, partilhada pela Comissão, de evitar a criação de diferenças injustificadas
entre as duas directivas, que teriam as consequências nefastas explicadas no terceiro
travessão do ponto 3.1. anterior. Assim, há um certo número de disposições -
relativas, por exemplo, aos leilões electrónicos, aos sistemas de aquisição dinâmicos
e à definição de concessões de serviços - que foram retomadas. Estas alterações
foram integradas com a redacção que lhes foi dada pela posição comum sobre a
directiva clássica, embora tenham sofrido as adaptações necessárias à presente



14

directiva (por exemplo, a referência a entidades adjudicantes em vez de entidades
adjudicantes que são poderes públicos, ou a ausência de referências ao diálogo
concorrencial, que não constam desta directiva). Há, portanto, um certo número de
alterações que resultam de alterações introduzidas na directiva clássica.

Considerando (11): este considerando retoma o Considerando (4) da directiva
clássica, com a redacção que lhe foi dada pela posição comum, relativo à obrigação
dos Estados-Membros de evitar que a participação de organismos de direito público
em processos de adjudicação de contratos públicos cause distorções de concorrência.
Assim, a alteração 1 à directiva clássica encontra-se integrada da mesma maneira nos
dois textos.

Considerando (16), primeiro e segundo parágrafos: este considerando, relativo à
adjudicação de contratos de serviços e de empreitada de obras, retoma o
Considerando (9) da directiva clássica e, portanto, as alterações 142, 7 e 171-145 à
mesma.

Considerando (20): este novo considerando, que retoma o Considerando (11) da
directiva clássica, salienta que as novas técnicas electrónicas de compra devem
respeitar as regras da directiva e os princípios que a regem, clarificando também o
modo como as propostas podem assumir a forma de catálogo electrónico.

Considerando (21), Artigo 1.º, n.º 5, Artigo 15.º e Anexo XIII D - "anúncio de
concurso simplificado no âmbito de um sistema de aquisição dinâmico": estas
disposições retomam as novas disposições de fundo da directiva clássica (ver, na
directiva clássica, o Considerando (12), o n.º 6 do artigo 1.º, o artigo 33.º e o
Anexo VII A - "anúncio de concurso simplificado no âmbito de um sistema de
aquisição dinâmico"), introduzindo um novo instrumento, os sistemas de aquisição
dinâmicos, que tem por objecto compras de uso corrente.

Para comentários pormenorizados às novas disposições, ver o ponto 3.3.2. da
comunicação da Comissão respeitante à posição comum sobre a directiva clássica.

A possibilidade de recorrer a um sistema de aquisição dinâmico não altera em nada o
facto de as entidades adjudicantes poderem servir-se de sistemas de qualificação,
eventualmente em articulação com a utilização de meios electrónicos.

Considerando (22), Artigo 1.º, n.º 6, e Artigo 56.º: estas disposições, que introduzem
os leilões electrónicos, retomam as disposições em matéria de leilões electrónicos da
directiva clássica (ver, na directiva clássica, o Considerando (13), o n.º 7 do artigo 1.º
e o artigo 54.º - alterações 23, 54 e 65 à directiva clássica). Tal como ficou claro no
Considerando (20), a introdução destas disposições sobre os leilões electrónicos não
impede a possibilidade de utilizar outras formas electrónicas de aquisição ou, por
exemplo, o recurso a meios electrónicos para conduzir um procedimento por
negociação com publicação de anúncio de concurso.

Considerando (24): este considerando, tal como o Considerando (15) da directiva
clássica que aqui, mutatis mutandis, se retoma, clarifica que os Estados-Membros
dispõem da faculdade de recorrer aos novos métodos de aquisição previstos pela
directiva - centrais de compras, sistemas de aquisição dinâmicos e leilões
electrónicos.
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Considerando (31): a fim de evitar dificuldades de interpretação, este considerando
foi alinhado pelo considerando correspondente [o (21]] da directiva clássica.

Considerando (33): com o aditamento das palavras "ou de direitos sobre esses
bens", este considerando foi alinhado pelo Considerando (23) da directiva clássica, o
que o faz igualmente entrar em conformidade com a formulação da alínea a) do
artigo 24.º, que acompanha.

Considerando (47): este considerando, à luz do Considerando (35) da directiva
clássica, pelo qual foi alinhado, completa o texto do Considerando (37) da proposta
inicial, relativo à transmissão de informações por via electrónica, sublinhando a
importância das exigências de segurança e confidencialidade próprias dos concursos
em geral e dos concursos para trabalhos de concepção, bem como a utilidade dos
regimes voluntários de acreditação para o efeito.

Considerando (53): este novo considerando acompanha as alterações introduzidas
nos artigos 53.º e 54.º (ver o ponto 3.2.1. anterior) em matéria de critérios de
exclusão. Corresponde, mutatis mutandis, ao Considerando (41) da directiva clássica
e tem, portanto, em conta a alteração 170 à mesma.

Artigo 1.º, n.º 3: dá uma definição de "concessão de obras" e de "concessão de
serviços", tendo em vista a exclusão explicitamente prevista pelo novo artigo 18.º.
Estas definições foram retomadas, respectivamente, dos n.os 3 e 4 do artigo 1.º da
directiva clássica, constituindo uma novidade nesta directiva - tal como a definição
de concessão de serviços na directiva clássica.

Artigo 1.º, n.º 4: a redacção desta definição foi alinhada pela da directiva clássica
(ver o n.º 5 do artigo 1.º), a fim de evitar que uma mesma noção seja definida de
maneira diferente. A definição dada na directiva clássica baseia-se muito na da actual
directiva dos sectores especiais. A alteração consiste na clarificação segundo a qual
várias entidades adjudicantes podem ser partes num acordo-quadro. Note-se que o
alinhamento da definição não afecta em nada as diferenças de regime jurídico
aplicável aos acordos-quadro e aos contratos que decorram desses acordos.

Artigo 1.º, n.º 9, alíneas b) e d): as definições de concursos limitados e de concursos
para trabalhos de concepção foram alinhadas pelas da directiva clássica (ver o n.º 11,
segundo e quinto parágrafos, do artigo 1.º), com o aditamento, respectivamente, das
palavras "em que qualquer operador económico pode solicitar participar e" e "do
ordenamento do território, do planeamento urbano,".

Artigo 1.º, n.º 12, Anexo XII (primeira nota de pé de página aditada) e Anexo XVII
(primeira nota de pé de página aditada): estas disposições foram alinhadas pelas da
directiva clássica (ver o artigo 1.º, n.º 14, o Anexo I, primeira nota de pé de página, e
o Anexo II, primeira nota de pé de página), tendo em vista esclarecer que o âmbito
de aplicação da directiva não pode ser modificado devido à utilização do
"Vocabulário Comum para os Contratos Públicos" (CPV).

Artigo 2.º, n.º 1: introduziu-se uma alteração puramente terminológica, sem qualquer
efeito jurídico, substituindo os termos "poderes públicos" pelos termos "entidades
adjudicantes que são poderes públicos", a fim de evitar que uma mesma noção,
definida de idêntico modo, não tenha designações diferentes nos dois textos.
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Artigo 10.º: este artigo foi alinhado pelo artigo 2.º da directiva clássica e reforça,
assim, a aplicação dos princípios da igualdade de tratamento, da transparência e da
não-discriminação, referidos no artigo 9.º da proposta inicial, impondo directamente
às entidades adjudicantes a obrigação de os respeitar.

Artigo 11.º: este artigo foi alinhado pelo artigo 4.º da directiva clássica,
reformulando e alterando, assim, o artigo 10.º da proposta inicial, relativo aos
agrupamentos de operadores económicos. A possibilidade de exigir a indicação das
pessoas que executarão as prestações está igualmente prevista em caso de contratos
de empreitada de obras e de contratos de fornecimento que abranjam operações de
montagem e instalação, o que se justifica pela necessidade de confiança nas
capacidades, eficiência, experiência e fiabilidade existente nestes tipos de prestação.

Artigo 13.º, n.º 2: o n.º 2 deste artigo foi alinhado pelo disposto no artigo 6.º da
directiva clássica (por sua vez baseado no n.º 4 do artigo 4.º da actual directiva dos
sectores especiais). Este alinhamento atende à alteração 31 à directiva clássica.

Artigo 18.º: este novo artigo que, no que se refere às concessões de serviços, foi
alinhado pelo artigo 17.º da directiva clássica, exclui explicitamente as concessões de
obras e de serviços do âmbito de aplicação da directiva, para efeitos de clarificação
da legislação existente. Além disso, no caso das concessões de serviços, retoma a
jurisprudência do Tribunal de Justiça5.

Artigo 25.º: este artigo, que diz respeito aos contratos de serviços adjudicados a
entidades adjudicantes com base num direito exclusivo, foi alinhado pelo artigo 18.º
da directiva clássica, o que permitiu retomar parcialmente a alteração 38 à directiva
clássica.

Artigo 28.º: este novo artigo, que diz respeito aos contratos reservados a sistemas de
emprego protegido/oficinas para deficientes, foi alinhado pelo artigo 19.º da directiva
clássica, o que permitiu retomar parcialmente na presente directiva a alteração 36 à
directiva clássica..

Artigo 37.º: este artigo foi alinhado pelo artigo 25.º da directiva clássica, por forma a
explicitar que os Estados-Membros podem obrigar as entidades adjudicantes a
solicitar informações em matéria de subcontratação. Por outro lado, a substituição
dos termos "subcontratantes designados" pelos termos "subcontratantes propostos"
concede uma margem de flexibilidade aos operadores económicos, a fim de atender a
situações em que uma identificação definitiva dos subcontratantes poderia constituir
um obstáculo à apresentação de propostas.

Artigo 41.º, n.º 1: esta disposição, relativa à publicação dos anúncios periódicos
indicativos que não servem como meio de abertura de concurso, retoma o disposto
no artigo 40.º da proposta inicial. Foi alinhado, mutatis mutandis, pelo disposto no
n.º 1 do artigo 35.º da directiva clássica. Este alinhamento comporta duas alterações
de fundo. A primeira diz respeito à possibilidade de publicar o anúncio periódico
indicativo no perfil de adquirente da entidade adjudicante. Esta possibilidade é
completada pela obrigação de publicar um "anúncio que refira a publicação daquele
anúncio periódico indicativo no referido perfil de adquirente", que deve conter as

                                                
5 Acórdão de 7 de Dezembro de 2000, Processo C-324/98, "Telaustria", Colectânea 2000, p. I-10745.
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informações previstas no Anexo XV B. Esta alteração reforça o papel dos meios
electrónicos nos contratos públicos, permitindo assegurar idêntico acesso a todos os
proponentes potenciais através de uma publicação.

A segunda alteração limita a obrigação de publicação destes anúncios aos casos em
que a entidade adjudicante queira recorrer à possibilidade de reduzir os prazos de
recepção das propostas prevista no n.º 4 do artigo 45.º. A Comissão aceitou esta
solução, embora ela represente um recuo em relação à sua proposta inicial, que
propunha anúncios periódicos indicativos obrigatórios, em virtude de os
Estados-Membros terem chegado a acordo nesta base.

Artigo 42.º: este artigo manteve-se inalterado excepto no que se refere ao aditamento
do novo n.º 2 na sequência da introdução dos sistemas de aquisição dinâmicos.
Retoma, mutatis mutandis, o disposto no n.º 3 do artigo 35.º da directiva clássica.

Artigo 43.º, n.º 1: mantendo o prazo mais longo (dois meses em vez de 48 dias), esta
disposição, relativa aos anúncios de adjudicação, foi alinhada pelo disposto no n.º 4,
primeiro a terceiro parágrafos, do artigo 35.º da directiva clássica, o que clarifica a
legislação aplicável aos acordos-quadro e aos contratos que decorram desses acordos.
Além disso, a flexibilidade introduzida na directiva clássica (possibilidade de agrupar
por trimestre os anúncios de adjudicação de contratos baseados num sistema de
aquisição dinâmico) foi retomada.

Artigo 44.º: este artigo, relativo à redacção e às modalidades de publicação dos
anúncios, foi alinhado pelo disposto nos artigos 36.º e 37.º da directiva clássica.
Conservando a flexibilidade existente (por exemplo, a ausência de limite preciso
quanto ao número de palavras por anúncio), este alinhamento teve, designadamente,
como efeito precisar melhor o regime linguístico aplicável.

Artigo 45.º: o disposto nos n.os 1, 6 e 9 foi alinhado, mutatis mutandis, pelas
disposições análogas do artigo 38.º da directiva clássica.

Artigo 47.º: o disposto nos n.os 1 a 4 foi alinhado, mutatis mutandis, pelas
disposições análogas dos n.os 1 a 5 do artigo 40.º da directiva clássica, em especial no
que respeita à inserção dos novos n.os 2 e 3, que fixam as regras aplicáveis no caso de
o caderno de encargos ou os documentos complementares serem disponibilizados por
uma entidade que não seja a entidade adjudicante. Além disso, o disposto no n.º 4,
alíneas e) e f), e no n.º 5, alínea i), foi adaptado na sequência das alterações às
modalidades, previstas no n.º 2 do artigo 55.º, para a indicação da ponderação ou, se
for o caso, da ordem de importância.

Artigo 50.º, n.º 1: à luz da disposição análoga da directiva clássica (artigo 43.º), o
último parágrafo do n.º 1 prevê uma obrigação destinada a reforçar a transparência
dos processos de adjudicação efectuados por meios electrónicos, impondo às
entidades adjudicantes que documentem o desenrolar desses processos.
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Artigo 70.º: este artigo, relativo às modificações que podem ser introduzidas por
procedimento de comitologia, constitui uma reformulação parcial do artigo 67.º da
proposta inicial e alinha-o, mutatis mutandis, pelo disposto no artigo 79.º da directiva
clássica. Convém assinalar que apenas as alíneas e) a h) são novas relativamente à
legislação existente, consistindo o restante em adaptações ou alterações dessa
legislação. Das alíneas novas, três [a f), a g) e a h)] estão ligadas à necessidade de
poder actualizar anexos novos e a última [a e)] está ligada à utilização do CPV.

4- CONCLUSÃO

A Comissão considera que o texto da posição comum retoma os elementos essenciais
contidos na sua proposta inicial e nas alterações do Parlamento integradas na sua proposta
alterada. O facto de a Comissão não ter apoiado a posição comum adoptada por unanimidade
pelo Conselho deve-se à situação dos serviços financeiros. Nos outros aspectos, a posição
comum responde aos objectivos de clarificação, simplificação e modernização da proposta
inicial da Comissão.
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ANEXOS

Declarações para a acta do Conselho de 30 de Setembro de 2002

Declaração da Comissão - serviços financeiros:

A Comissão considera que as directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às
obrigações comunitárias decorrentes do Acordo sobre Contratos Públicos e,
consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este acordo.

Assim, a Comissão considera que o Considerando (26) [que passou, na Posição Comum, a
considerando (35)] e a alínea c) do artigo 24.º não podem excluir, entre outros, os contratos
públicos sobre empréstimos das entidades adjudicantes, nomeadamente, das autarquias, com
excepção dos empréstimos destinados à "emissão, compra, venda ou transferência de títulos
ou de outros instrumentos financeiros".

Além disso, a Comissão lembra que, de qualquer forma, sempre que as directivas não sejam
aplicáveis, por exemplo, em casos inferiores aos limiares, as regras e os princípios do Tratado
devem ser respeitados. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal, isto implica,
designadamente, uma obrigação de transparência que consiste em assegurar um nível de
publicidade adequado para permitir abrir os contratos à concorrência.
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