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1. Contexto

Os mercados europeus do material de armamento caracterizam-se por um estado de 
fragmentação. Desde a década de 1990 que existe uma percepção cada vez maior das 
repercussões económicas negativas desse fenómeno, que se deve a diferentes motivos:

a) Nos últimos 20 anos, as despesas no sector da defesa reduziram-se a metade, devido aos 
desenvolvimentos da política mundial (aos chamados "dividendos da paz"), registando-se 
um retrocesso tanto a nível do volume de vendas, como de postos de trabalho, além de um 
declínio dos investimentos no domínio da investigação e da tecnologia. Não se prevê, por 
ora, qualquer aumento das despesas neste sector. Concretamente, as despesas em causa 
apresentam-se como segue1:

Em 2006, as despesas de 26 Estados-Membros da União Europeia (UE-26)2 no sector da 
defesa ascenderam a 201 mil milhões de euros (entre 47 mil milhões de euros no Reino 
Unido e 35 milhões de euros em Malta). Este montante inclui 110 mil milhões de euros 
para encargos com o pessoal e 91 mil milhões de euros para a aquisição de equipamentos 
de defesa. O montante de 91 mil milhões de euros subdivide-se em 39 mil milhões de 
euros relativos a investimentos, incluindo as despesas no domínio da investigação e 
desenvolvimento, 43 mil milhões de euros relativos a operações e manutenção, além de 9 
mil milhões de euros com gastos diversos, incluindo medidas de criação de infra-estruturas 
e de construção de instalações.

Assim, em comparação com a década de 1990, as despesas consagradas à defesa 
estabilizaram num nível sensivelmente inferior. Ou seja, em 2006, as referidas despesas 
corresponderam, em média, a 1,8% do PIB, variando essa percentagem entre 2,7% (na 
Grécia) e 0,5% (na Irlanda). Constata-se ainda que as referidas despesas se distribuem por 
mercados nacionais relativamente pequenos e fechados, sendo que o montante gasto pelos 
seis maiores Estados produtores de armamento3 equivale a 83% do total das despesas. No 
âmbito da investigação e da tecnologia, a quota-parte das despesas destes seis Estados 
eleva-se mesmo a 97%, sendo que três deles, o Reino Unido, a França e a Alemanha, são, 
só por si, responsáveis por 82% dos gastos efectuados neste domínio4.

Comparando estes valores com as despesas dos EUA, obtém-se o seguinte quadro5: em 
2006, os EUA despenderam um total de 491 mil milhões de euros no sector da defesa 
(UE-26: 201 mil milhões de euros), o equivalente a 4,7% do PIB (UE-26: 1,8%). As 
despesas relativas a operações e manutenção situaram-se em 169 mil milhões de euros 
(UE-26: 43 mil milhões de euros) e as relativas a investimentos em 141 mil milhões de 
euros (UE-26: 39 mil milhões de euros). 

b) Os custos de desenvolvimento de novos sistemas de armamento subiram de tal modo, que 

                                               
1 Dados recolhidos junto da Agência Europeia de Defesa. Cf. http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 A Dinamarca não coopera no contexto da Agência Europeia de Defesa.
3 Os chamados Estados-LoI, ou seja, signatários de uma carta de intenções, nomeadamente, o Reino Unido, a 
França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Suécia, os quais assinaram, em 2000, uma declaração que visa 
fomentar a cooperação no domínio da indústria do armamento.
4 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=286.
5 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.
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mesmo os maiores Estados-Membros têm dificuldade em suportar os respectivos encargos 
financeiros1.

c) O aparecimento de novas estruturas de forças armadas a partir do final da Guerra Fria 
conduziu a um menor número de equipamentos de defesa tradicionais em termos unitários, 
assim como a novas exigências em termos de capacidades de defesa de qualidade.

O objectivo consiste, assim, em conseguir uma melhor relação custo-eficiência, favorável aos 
orçamentos nacionais e à indústria, e sobretudo dotar as forças armadas do melhor 
equipamento possível. 

De início, foram feitas tentativas de superar o problema da fragmentação dos mercados 
nacionais de equipamento de defesa de modo bilateral e fora das estruturas da UE. Esta 
situação alterou-se com a criação da Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD) em 
1999, altura em que a UE se tornou o quadro de acção privilegiado. 

Um dos requisitos para uma PESD eficaz consiste na criação das capacidades necessárias, o 
que pressupõe uma indústria europeia suficientemente produtiva, o que implica a criação de 
uma base europeia de tecnologia de defesa e industrial, assim como a instituição gradual de 
um mercado europeu de equipamento de defesa. De ambas as medidas resultarão as 
capacidades necessárias para fazer face à missão global de defesa e aos novos desafios no 
domínio da segurança.

Numa comunicação de 20032, a Comissão anunciou sete iniciativas em prol de um mercado 
comum de equipamento de defesa. Uma delas visava os contratos públicos, tendo levado à 
publicação de um Livro Verde em 20043. O subsequente processo de consulta confirmou que, 
na prática, o enquadramento jurídico dos contratos públicos não tem funcionado 
correctamente quando aplicado ao sector da defesa.

2. Artigo 296.º do TCE

O problema pode ser descrito do seguinte modo:

Por princípio, os contratos públicos no sector da defesa inscrevem-se no âmbito de aplicação 
da Directiva 2004/18/CE (artigo 10.º), sob reserva do disposto no artigo 296.º do TCE, que 
prevê uma isenção das disposições comunitárias em matéria de contratos públicos sempre que 
estão em causa motivos de segurança nacional. Contudo, na prática, os Estados-Membros 
recorrem sistematicamente ao artigo 296.º do TCE para isentarem praticamente todos os 
contratos públicos de aquisição de material militar da legislação comunitária aplicável. O 
mesmo sucede no mercado dos equipamentos sensíveis de segurança sem carácter militar, 
cuja relevância económica tem vindo a aumentar. Em ambos os casos, os Estados-Membros 

                                               
1 Cf. Burkard Schmitt, "From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe", Chaillot 
Paper 40, Paris, Julho 2000, p. 6 e seguintes.

2 Para uma política comunitária em matéria de equipamento de defesa, COM(2003) 113.
3 Contratos públicos no sector da defesa, COM(2004) 608.
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baseiam-se frequentemente no artigo 14.º da Directiva 2004/18/CE, de modo a subtraírem-se
às regras comunitárias. Consequentemente, a maioria do equipamento neste sector é adquirida
segundo as disposições e os procedimentos nacionais. De acordo com as estatísticas, entre 
2000 e 2004, os então 15 Estados-Membros da União Europeia apenas publicaram, no Jornal 
Oficial das Comunidades Europeias, 13% de todos os anúncios de concurso público para 
adjudicação de contratos de aquisição de equipamentos de defesa, variando essa percentagem 
entre 2% (na Alemanha) e 24% (em França)1. Na prática, as derrogações, que, à luz da 
legislação comunitária, deveriam constituir a excepção, constituem, assim, a regra.

Esta prática dos Estados-Membros contraria a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, que concluiu que só deverá ser invocado o artigo 296.º do TCE em 
situações excepcionais e devidamente justificadas2. Numa comunicação com carácter 
explicativo, a Comissão evidenciou as consequências deste e de outros acórdãos do Tribunal 
de Justiça e esclareceu como pretende proceder no futuro em casos semelhantes3.

3. Directiva relativa aos contratos públicos de aquisição de equipamento de defesa

A presente proposta de directiva (COM(2007) 766) visa resolver as preocupações dos 
Estados-Membros pelo facto de a actual Directiva 18/2004/CE não contemplar 
suficientemente as particularidades dos contratos públicos de aquisição de material militar. A 
proposta surge na sequência de um pedido formulado em 2005 pelo Parlamento Europeu4.

A proposta de directiva foi apresentada em 5 de Dezembro de 2007, em conjunto com uma 
proposta de directiva relativa à simplificação das condições das transferências de produtos 
relacionados com a defesa, na Comunidade (COM(2007) 765), bem como com uma 
comunicação5 da Comissão. Ambas as directivas têm por objectivo a criação de um mercado 
comum de equipamento de defesa, recorrendo, porém, a instrumentos que deverão ser tratados 
separadamente.

A proposta de directiva visa a criação de um enquadramento jurídico comum europeu, que 
permita aos Estados-Membros aplicar a legislação comunitária, sem comprometer os seus 
interesses em matéria de segurança. Desse modo, os Estados-Membros não terão de recorrer 
ao disposto no artigo 296.º do TCE com tanta frequência. Isto significa, por outras palavras, 
que o artigo 296.º do TCE continua a ser aplicável, mas a sua aplicação deverá ser limitada a 
situações verdadeiramente excepcionais, tal como previsto no Tratado CE e exigido pelo 
Tribunal de Justiça. Assim, o artigo 296.º do TCE só já se aplicaria nos casos em que as 
salvaguardas especiais previstas na nova directiva não permitem proteger os interesses dos 
Estados-Membros em matéria de segurança. 

Basicamente, a proposta em apreço respeita, em grande medida, a estrutura da Directiva 

                                               
1 Avaliação de impacto da proposta de directiva COM(2007) 766, Anexo 11, página 78: Rates of publication in 
the OJEU of defence contracts. (Taxas de publicação no JO dos contratos públicos no sector da defesa)
2 TJCE, C-414/1997, Comissão Europeia/Espanha.
3 Comunicação interpretativa sobre a aplicação do artigo 296.º do Tratado CE no âmbito dos contratos públicos 
no sector da defesa, COM(2006) 779.
4 Relatório sobre o Livro Verde sobre os contratos públicos no sector da defesa, Comissão do Mercado Interno e
da Protecção dos Consumidores, relator Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
5 Uma estratégia para uma indústria da defesa europeia mais forte e mais competitiva, COM(2007) 764.
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2004/18/CE. No entanto, de modo a ter em conta os requisitos especiais pelos quais se regem 
os contratos de aquisição de equipamentos e serviços nos sectores da defesa e da segurança, a 
presente proposta visa a criação de um novo instrumento jurídico que contemple as 
particularidades dos que se classificariam como contratos públicos "sensíveis" celebrados 
nesses dois sectores:

 Devido à complexidade dos contratos públicos de carácter militar, é possível recorrer 
de forma ilimitada ao processo de negociação com publicação de um anúncio de 
concurso (artigo 18.º). 

 Para garantir a segurança de abastecimento, são previstas disposições especiais em 
matéria de condições contratuais e de critérios de selecção dos proponentes (cf. artigos 
15.º e 33.º). 

 Para garantir a segurança da informação, são previstas medidas de protecção 
especiais, tanto a nível do processo de adjudicação, como dos critérios de selecção dos 
proponentes e das condições contratuais aplicadas pelas entidades públicas 
responsáveis pela adjudicação dos contratos (cf. artigos 10.º, 14.º e 33.º).

O relator concorda com os objectivos da proposta de directiva. A seu ver, importa ainda 
esclarecer, em especial, duas questões, às quais a comissão parlamentar deveria dedicar 
especial atenção. Trata-se, por um lado, de esclarecer se o equipamento de segurança sem fins 
militares deverá igualmente ser abrangido pelo âmbito de aplicação da directiva. Além disso, 
conviria discutir se a directiva relativa às vias de recurso no âmbito dos contratos públicos se 
aplica e, se for o caso, de que forma se deverá aplicar.
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