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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde da Comissão sobre as parcerias público-privadas e o direito 
comunitário em matéria de contratos públicos e concessões
(COM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão sobre as parcerias público-privadas e o 
direito comunitário em matéria de contratos públicos e concessões (COM(2004)0327),

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, em particular, o nº 2 do 
seu artigo 5º relativo ao princípio de subsidiariedade, bem como os artigos 43º e 49º, 
relativos à liberdade de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços, bem como 
aos princípios derivados destas: a transparência, a igualdade de tratamento, a 
proporcionalidade e o reconhecimento mútuo,

– Tendo em conta as actuais directivas sobre contratos públicos,

– Tendo em conta a Carta Europeia da Autonomia Local, aprovada pelo Conselho da 
Europa em 15 de Outubro de 1985,

– Tendo em conta o artigo I-5.°do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A6-0000/2006),

A. Considerando que as Parcerias Público-Privadas (PPP) consistem em diversas formas de 
colaboração entre entidades públicas e empresas privadas, que levam a cabo projectos de
interesse geral,

B. Considerando que, até ao presente, não existe uma definição válida a nível europeu nem
disposições específicas no direito comunitário actual que abranjam todas as diferentes 
formas de PPP,

C. Considerando que, frequentemente, as PPP são montagens jurídica e financeiramente 
complexas, que associam empresas privadas e entidades públicas para realizar 
conjuntamente projectos de infra-estruturas ou fornecer serviços públicos,

D. Considerando que a PPP não representa uma etapa para a privatização dos serviços
públicos,

E. Considerando que a cooperação entre o Estado e as empresas pode ter efeitos de sinergia, 
permite uma gestão mais eficaz dos fundos públicos e, quando estes são escassos, pode 
servir de alternativa à privatização, além de contribuir para a modernização da 
administração através de aquisição dos conhecimentos práticos da economia privada,

F. Considerando que as PPP estão submetidas, basicamente, ao âmbito de aplicação das 
disposições do Tratado sobre o mercado interno – especialmente, os princípios de 
transparência, igualdade de tratamento, proporcionalidade e reconhecimento mútuo –,
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bem como às disposições do direito derivado sobre a contratação pública,

G. Considerando que as PPP não devem limitar as competências soberanas municipais ou 
regionais, na medida em que estejam consagradas nos Estados-Membros,

H. Considerando que a PPP representa uma das formas possíveis de organização para a 
realização das missões dos poderes públicos e que estes poderes públicos devem poder 
optar, também no futuro, entre levar a cabo uma missão por si mesmos, mediante 
empresas próprias ou recorrendo a terceiros procedentes do sector privado,

Observações Gerais

1. Congratula-se com o facto de a Comissão ter apresentado o Livro Verde sobre as parcerias 
público-privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e concessões, 
bem como um relatório sobre as consultas públicas sobre esse Livro Verde e uma 
comunicação relativa às possíveis medidas a adoptar posteriormente no âmbito da PPP;

2. É contrário ao estabelecimento de um regime jurídico para a PPP, embora considere que 
são necessárias iniciativas legislativas nos âmbitos da concessão de serviços e da Parceria 
Público-Privada institucionalizada (PPPI);

3. É partidário de períodos transitórios para os contratos actuais celebrados de boa fé com 
base no direito nacional, a fim de evitar a insegurança jurídica;

4. Considera que a aplicação do direito dos contratos públicos é necessária, 
fundamentalmente, quando há que escolher um parceiro privado;

5. Destaca a importância da transparência que deve existir na gestão de fundos públicos e 
considera que por transparência se deveria entender também o direito de os eleitos terem
acesso aos contratos e aos documentos;

6. Entende que devem existir normas de contratação transparentes que estejam ao serviço de 
uma concorrência efectiva e da protecção contra a corrupção em benefício dos cidadãos;

7. Recomenda que para o funcionamento das PPP se preveja a prestação obrigatória de 
contas aos cidadãos, a fim de garantir a segurança, a eficácia e a qualidade;

8. Recomenda aos Estados Membros que facilitem o trabalho das autoridades públicas 
fornecendo-lhes modelos de contratos e que intensifiquem a formação dos responsáveis 
pela tomada de decisão na escolha dos parceiros privados para a PPP;

9. Espera que os Estados Membros adoptem medidas para poder abordar precocemente e 
com sensibilidade as repercussões nos empregados dos municípios;

10. Opõe-se à criação de uma agência europeia para a PPP, porém é partidário de outras 
formas de troca de experiências, tais como a colocação em rede dos centros de excelência 
nacionais e regionais em matéria de PPP;

11. Lamenta que a Comissão tenha escolhido a forma de Comunicação para a concessão de 
contratos abaixo dos valores-limiar e considera necessária a co-decisão do Parlamento e 
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do Conselho;

PPP como contrato público

12. Está de acordo com a Comissão em que a escolha do parceiro privado na adjudicação de 
contratos públicos de obras ou serviços deverá reger-se basicamente pelas directivas 
relativas à contratação pública;

13. Entende que as entidades públicas devem poder optar entre o procedimento aberto e o 
procedimento restrito;

14. Considera que, por razões de transparência, o processo por negociação deve limitar-se 
àqueles casos excepcionais em que pesam a priori incertezas sobre a natureza ou a 
extensão das obras a efectuar;

15. Defende que, por razões de flexibilidade, a adjudicação de contratos se efectue
basicamente mediante um diálogo concorrencial e solicita à Comissão que concretize a 
condição de aplicação relativa à "complexidade da estrutura jurídica e financeira"; entende 
que se deve excluir a possibilidade de qualquer participante no procedimento publicar 
informação confidencial;

PPP como concessão

16. Congratula-se por a Comissão, após uma avaliação exaustiva das consequências, 
pretender legislar no âmbito da adjudicação de concessões; entende que tal poderá
contrariar a insegurança jurídica existente e reforçar a concorrência em geral;

17. Crê que a legislação deve proporcionar uma definição clara das concessões que as distinga 
dos contratos públicos e estabelecer critérios de selecção que possam ser objecto de 
comprovação objectiva;

18. Entende que as concessões deveriam ter uma duração limitada para que os concorrentes 
não fiquem desnecessariamente excluídos durante muito tempo da competição;

19. Considera que, também no âmbito das concessões, o diálogo concorrencial é o 
procedimento adequado de adjudicação, dado que a sua flexibilidade responde geralmente 
à complexidade das concessões sem pôr em causa os princípios de transparência, 
igualdade de tratamento e proporcionalidade;

20. Apoia a Comissão no seu esforço visando apurar se devem estabelecer-se normas de 
adjudicação únicas para todos os tipos de PPP com base no Tratado, independentemente 
de uma PPP ser qualificada como contrato público ou concessão;

PPPI e relações ‘in-house’

21. Apoia a intenção da Comissão de actuar contra a insegurança jurídica patente no âmbito 
da PPPI;

22. Considera, no entanto, que uma comunicação interpretativa não constitui o instrumento 
adequado, e que é imprescindível a co-decisão do Parlamento e do Conselho;
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23. Solicita, pelo contrário, à Comissão que adopte uma iniciativa legislativa em cujo quadro 
se clarifiquem ou completem as actuais directivas em matéria de contratação pública no 
que se refere aos temas da PPPI e das relações in-house;

24. Considera necessário, tendo em conta o imperativo de transparência e da proibição da 
discriminação, que se aplique o direito de contratos públicos quando se estabeleça uma 
nova PPPI, sempre e quando esta implique a adjudicação a uma empresa privada de um 
contrato público, uma concessão ou a realização de outras missões públicas; entende que 
tal deve ser igualmente válido quando se estabeleça uma PPPI mediante a venda de partes 
de uma empresa pública;

25. Compreende, perante uma jurisprudência abundante, a insegurança jurídica generalizada
na aplicação dos critérios de prestação interna e pede à Comissão que estabeleça critérios 
que deixem aos municípios uma margem de manobra para as decisões;

26. Pensa que, se o primeiro aviso de concurso para a constituição de uma entidade mista for
preciso e exaustivo, não é necessário outro concurso;

Colaboração entre municípios

27. Expressa a sua satisfação, a bem da autonomia local e de uma administração eficaz, pelo 
estabelecimento de formas de colaboração a nível municipal, a fim de obter, entre outros, 
efeitos de sinergia;

28. Considera que a insegurança jurídica existente, provocada sobretudo pelo acórdão do 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no processo C 84/03 (Comissão contra 
Espanha), é intolerável e solicita à Comissão que legisle nesta matéria;

29. Solicita à Comissão que fixe critérios de distinção entre as formas de colaboração entre 
municípios que não estão sujeitas ao direito dos contratos públicos e formas de 
colaboração entre municípios com relevância para o mercado interno; entende que um dos 
critérios possíveis poderia ser a dimensão espacial ou que poderia prever-se uma cláusula 
«de minimis» extraída do direito de concorrência;

30. Rejeita a aplicação do direito em matéria de contratos públicos nos casos em que os 
municípios desejem realizar com outros municípios tarefas no seu âmbito geográfico de 
actuação, sem oferecer as prestações em questão a terceiros presentes no mercado;

31. Considera a distinção entre delegação e mandato inadequada neste contexto e rejeita em 
ambos os casos a aplicação do direito em matéria de contratos públicos;

32. Considera, porém, que a aplicação do direito em matéria de contratos públicos é 
necessária quando as autarquias propõem prestações, no quadro da colaboração 
intermunicipal, ao mesmo título que as empresas privadas que operam no mercado ou 
quando recorrem, para a realização de missões públicas, a empresas privadas ou a 
municípios fora da colaboração intermunicipal;

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Observações Gerais

Nos últimos anos, as parcerias público-privadas (PPP) têm beneficiado de crescente 
popularidade a nível europeu. Neste âmbito há porém consideráveis variações nos modelos de 
cada Estado-Membro, consoante o quadro legal nacional e os sectores nos quais as PPP são 
aplicadas. Dado não existir ainda uma definição comum europeia para as PPP, esta 
designação representa uma descrição generalista de acordos entre as instituições públicas e o 
sector privado, que incidem sobre medidas de infra-estrutura ou serviços públicos.
Em caso de aplicação correcta das PPP, estas levam geralmente a uma redução dos custos do 
ciclo de vida, a uma melhor partilha do risco, a uma mais rápida execução dos trabalhos e 
serviços públicos, a mais qualidade e a poupanças.

Observando mais de perto, constata-se que o nível de desenvolvimento das PPP no âmbito da 
União Europeia é bastante díspar. Sumariamente, distinguem-se três grupos de Estados-
Membros: um grupo de topo, do qual fazem parte o Reino Unido, a França, a Alemanha, a 
Irlanda e a Itália, um grupo intermédio, bem como um grupo de Estados menos experientes 
neste sector. Os países da Europa Central e Oriental representam um grupo distinto devido às 
suas especiais características económicas e políticas. O papel das PPP é especialmente 
importante nestes últimos, na criação de uma infra-estrutura moderna. 

O grupo de topo de Estados-Membros acima mencionado sobressai pela sua vasta experiência 
em vários sectores, desde medidas de infra-estruturas ferroviárias e rodoviárias, a projectos no 
sistema de saúde, na área da educação e nos regimes penitenciários. Além do mais, tais 
Estados-Membros dispõem de uma visão clara das vantagens e desvantagens das PPP nos 
vários sectores. Não é rara a existência de legislação especial a nível nacional ou regional, 
tendo sido desenvolvidos métodos de avaliação direccionados especificamente para medir o 
sucesso. Outros Estados, tais como a Irlanda, criaram administrações próprias, visando 
desenvolver e centralizar uma especialização em PPP.

A experiência, especialmente com o Reino Unido, considerado o país pioneiro no que diz 
respeito à aplicação das PPP, mas também com outros Estados, permite tirar as seguintes 
conclusões preliminares:
- Alguns sectores aparentam adequar-se mais à aplicação das PPP do que outros. Os 

projectos de infra-estrutura nas áreas ferroviária e rodoviária produziram, geralmente, uma
mais-valia mensurável. Aguarda-se ainda a clarificação da dúvida quanto à eventual 
semelhança dos resultados no âmbito dos sistemas de saúde e educação, entre outros. 
Devido ao carácter ainda recente dos contratos, não é possível, nestes sectores, apresentar 
avaliações conclusivas. Ao que parece, sectores que estão sujeitos a rápidas transformações 
tecnológicas, tais como o sector informático, não se adequam aos projectos das PPP. 
Torna-se praticamente impossível estabelecer normas de qualidade credíveis por um 
período de tempo prolongado, sem prejudicar o surgimento de inovações e o 
melhoramento da qualidade dos serviços.

- Aparenta ser importante a escolha acertada de parâmetros para medir a relação de 
custos/benefícios de um produto de PPP.

- Evidencia-se o facto de os projectos das PPP serem, por um lado, superiores em relação à 
clássica adjudicação de contratos na fase de planeamento e construção mas, por outro, 
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apresentarem graves dificuldades durante o período operacional.
- São, ainda, necessários meios melhorados para controlar eficazmente a execução pelo 

sector privado bem como para a influenciar. Fazem parte dos mesmos sanções credíveis, 
tais como cláusulas sobre descontos ou sobre a rescisão do contrato. 

- Finalmente, as posições políticas e competências existentes a nível nacional desempenham
um papel fulcral no desenvolvimento e no sucesso das PPP. A criação nas administrações
públicas de serviços especializados, tal como a melhoria das capacidades de gestão quer no 
sector privado, quer no público, conduzirão, provavelmente, a melhores resultados futuros. 
Será necessária uma mudança de mentalidades em muitas das administrações públicas.

Constata-se, resumidamente, que as PPP não representam um remédio para todos os males. O 
planeamento, a execução e a exploração das PPP apresentam dificuldades, necessitando de 
um período de tempo prolongado até produzirem resultados visíveis. Por conseguinte, é de 
ainda maior relevância para o sector público um exame prévio à viabilidade de tais parcerias e 
à sua forma. Os governos deveriam, antes de mais, concentrar-se no melhoramento das suas 
capacidades administrativas, bem como dos seus métodos de avaliação, em vez de alargar a 
aplicação das PPP a outros sectores. Deveria salvaguardar-se a atribuição dos riscos das PPP à 
parte que melhor lidará com os mesmos, bem como a exploração eficaz das vantagens que 
comporta a inclusão do sector privado. Caso contrário, o sector público corre o risco de 
executar projectos de PPP pelas más razões, como, por exemplo, para melhorar a situação 
orçamental a curto prazo, prejudicando a solvibilidade financeira a longo prazo. 

No respeitante ao presente enquadramento jurídico das PPP, constata-se o facto de não 
existirem disposições especiais do direito comunitário, nem para a escolha do parceiro 
privado, nem para a fase de implementação. Quanto à escolha do parceiro vigoram os direitos 
fundamentais do Tratado CE, bem como as actuais directivas relativas à contratação pública. 
Segundo os artigos 43º a 49º do Tratado CE, todos os contratos que uma instituição pública 
adjudica devem respeitar os princípios fundamentais da liberdade de estabelecimento e da 
liberdade de prestação de serviços enunciados no Tratado CE. Partindo deste pressuposto, os 
contratos PPP têm que obedecer aos princípios da transparência, da igualdade de tratamento, 
da proporcionalidade e do reconhecimento mútuo. Além do mais, os contratos PPP 
qualificáveis de contratos públicos estão sujeitos à aplicação das directivas gerais relativas aos 
contratos públicos. Às concessões de obras públicas aplicam-se algumas disposições 
especiais, enquanto que a concessão de serviços ainda não está prevista pelo direito derivado. 
Relativamente à implementação das PPP, vigora a legislação nacional que deve estar em 
harmonia com as disposições de nível superior do Tratado CE.

Tendo em conta a falta de um enquadramento jurídico uniforme para as PPP a nível europeu e 
a heterogeneidade das legislações nacionais, coloca-se a pergunta acerca da necessidade de 
regulamentações uniformes para garantir transparência e uma concorrência eficaz entre 
operadores. Durante a consulta que teve lugar na sequência do Livro Verde, uma pequena 
maioria pronunciou-se, por um lado, contra uma regulamentação horizontal das PPP, e por 
outro, a favor de iniciativas em prol das concessões e das PPPI, embora não se tenha chegado 
a acordo em relação à forma.

As PPP representam, geralmente, uma forma de contrato público. Não obstante, criou-se, 
principalmente pela jurisprudência alargada do Tribunal de Justiça, uma situação de incerteza 
jurídica, que deve ser esclarecida. São para tal necessárias iniciativas legislativas por parte da 
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Comissão. Deve ainda verificar-se cuidadosamente em que aspectos as regulamentações 
poderão ser homogeneizadas, sem eliminar diferenças notórias. Em geral, deve proceder-se 
com cautela em relação ao processo legislativo, uma vez que as PPP representam, 
frequentemente, acordos bastante complexos, cujo interesse se mantém apenas num 
enquadramento flexível. No que diz respeito ao tipo de medidas, são preferíveis medidas de 
carácter legislativo em relação às comunicações. Mesmo tendo em consideração a 
compreensível preocupação da Comissão relativamente ao facto de as Directivas "contratos
públicos" terem sido aprovadas há apenas dois anos e não terem ainda sido aplicadas em 
numerosos Estados, a importância da matéria a regulamentar exige um processo de co-decisão 
entre o Parlamento Europeu e o Conselho. A criação de uma “soft law” foi expressamente 
desaprovada. Além do mais, as comunicações interpretativas não trazem qualquer clarificação 
jurídica, conduzindo, pelo contrário, a mais processos no Tribunal de Justiça.

Em matéria de regulamentação deveria defender-se claramente a posição de que a escolha de 
um parceiro privado deve obrigar a um processo transparente. Além das exigências quanto à 
transparência e à concorrência leal entre os operadores vale como justificação o facto de que 
os sectores privado e público se guiam geralmente por interesses distintos. Contudo deve 
distinguir-se a situação da cooperação intermunicipal, que é expressão da soberania municipal
em matéria de organização. Sendo os problemas diferenciados em cada área temática das PPP, 
os mesmos serão, em seguida, tratados separadamente.

As PPP como contratos públicos

Nas PPP qualificadas de contratos públicos, trata-se, em primeiro lugar, da questão da 
aplicação do processo de adjudicação.
Com o diálogo concorrencial surgiu um novo processo de adjudicação, para além dos 
processos já conhecidos, que são o concurso público, o concurso limitado e o procedimento 
por negociação para as adjudicações de contratos acima dos valores limiares. O processo 
combina elementos do convite à apresentação de propostas com elementos do procedimento 
por negociação. Comparativamente com o concurso público e com o concurso limitado, este 
novo processo de adjudicação é subsidiário, embora tenha simultaneamente prioridade em 
relação ao procedimento por negociação. A adjudicação de contratos pode estar prevista pelos 
Estados-Membros no diálogo concorrencial para contratos particularmente complexos. A 
dificuldade reside na classificação mais pormenorizada de ‘particularmente complexo’. Trata-
se de uma situação ‘particularmente complexa’ sempre que o organismo adjudicante

- não se encontrar, objectivamente, em condições de definir os meios técnicos que podem 
responder às suas necessidades e aos seus objectivos, e/ou

- não se encontrar, objectivamente, em condições de organizar a estrutura jurídica e/ou 
financeira de um projecto.

Coloca-se, portanto, a pergunta, se nos projectos de PPP se verifica regularmente uma 
situação particularmente complexa. Importa salientar que, apesar de os projectos de PPP se 
caracterizarem frequentemente por especial complexidade, tal facto não constitui uma regra. 
Na realidade, cada caso terá que ser decidido isoladamente. De qualquer forma, pode afirmar-
se que o processo de diálogo concorrencial para a adjudicação de contratos no âmbito de PPP 
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é geralmente preferível, uma vez que conjuga as vantagens do concurso limitado com as do 
procedimento por negociação. A sua flexibilidade permite a elaboração de soluções 
optimizadas sob o efeito de alta pressão competitiva. Embora por um lado se verifique a 
desvantagem de um procedimento complicado e oneroso para todas as partes envolvidas, por 
outro lado, a maior transparência face ao procedimento por negociação é compensatória. 
Deste modo é reduzido o perigo de comportamentos anticoncorrenciais. Visando simplificar a 
aplicação do procedimento, a Comissão deveria especificar o conceito de “complexidade 
jurídica e financeira”. 

As PPP como concessões 

A pergunta acerca da necessidade de criação de uma regulamentação comunitária para 
concessões de serviços e, em caso afirmativo, se tal regulamentação deve existir à parte ou ser 
incluída na regulamentação referente aos concursos públicos constitui um dos pontos fulcrais 
no actual debate sobre as PPP. Há alguns anos, a Comissão publicou uma comunicação 
interpretativa sobre as concessões em direito comunitário dos contratos públicos. Tendo em 
conta o resultado da consulta, a Comissão decidiu, em primeiro lugar, proceder a uma 
avaliação de impacte, antes de optar pela publicação de uma nova comunicação interpretativa
ou de uma proposta de directiva. Tal procedimento é desejável.

A inexistência da obrigação de coordenação das legislações bem como o facto de apenas uma 
minoria dos Estados-Membros concordar em estabelecer regulamentações para a concessão 
de serviços impede que os mercados em questão sejam abertos a nível da Comunidade. Tal 
situação não apenas provoca o risco de perda de competitividade, como também leva à 
insegurança jurídica. Esta resulta em primeiro lugar das dificuldades de delimitação, uma vez 
que a identificação de concessão de serviços ou de contrato de prestação de serviços nas PPP
nem sempre é simples.

Por consequência, a vantagem decisiva de um quadro legislativo para os processos de 
adjudicação de concessões consiste na segurança jurídica que se pode esperar a nível europeu. 
Segurança jurídica é sinónimo de segurança em matéria de investimento que, por sua vez, tem 
um impacto positivo na competitividade. Um enquadramento legislativo para as concessões 
deveria estabelecer um procedimento de adjudicação concreto, que respeitasse as 
particularidades desta forma jurídica. Tornaria explícita a impossibilidade de as autoridades 
públicas adjudicarem uma concessão a uma empresa sem esta se ter submetido a um 
concurso. Tais concursos conduzem geralmente a preços mais acessíveis, sem perda de 
qualidade, o que vai de encontro ao ideal do contribuinte. Porém, enquanto não se 
corresponder à necessidade de uma regulamentação legal, permanece a suspeita de que a 
concessão de serviços serve de fuga ao direito de contratos públicos.

As PPP institucionalizadas (PPPI) e as relações ‘in-house’

Relativamente às PPPI, trata-se de entidades detidas conjuntamente pelo parceiro público e o 
parceiro privado. Compete a tais entidades disponibilizar e fornecer serviços para benefício 
público, geralmente na área de serviços de interesse geral. As PPP institucionalizadas podem 
surgir não só no âmbito da fundação de uma entidade mista, mas também através da tomada 
de controlo de uma instituição originalmente pública por um operador privado, ou seja, 
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através da modificação dos accionistas.

Coloca-se a questão sobre a relevância de ambos os processos, fundação e modificação dos 
accionistas, para o direito de contratos públicos. Segundo a Comissão, o parceiro privado 
desta empresa deve, atendendo às tarefas em questão, ser seleccionado de uma forma
transparente e não discriminatória, dependendo dos moldes concretos das tarefas a realizar, 
em conformidade com as directivas em matéria de contratos ou com o Tratado CE. A opinião 
da Comissão deve ser seguida, visto que apenas a selecção do parceiro privado segundo 
critérios objectivos poderá garantir uma concorrência leal. Uma vez seleccionado o parceiro 
de uma entidade mista, qualquer licitação ulterior para a adjudicação de contrato resultaria 
num esforço burocrático desnecessário, sendo, por conseguinte, de evitar duplas licitações.

No âmbito da mesma problemática importa levantar a questão sobre a necessidade ou não de
concurso público para a adjudicação de um contrato ou uma concessão a uma entidade mista
(a denominada problemática das entidades "in house"). Neste caso, os acórdãos do Tribunal 
de Justiça nos processos “Teckal” e “Stadt Halle” providenciaram os critérios de referência.

Segundo a jurisprudência no caso “Teckal”, o carácter misto de uma entidade que participa 
num concurso não implica, com efeito, qualquer derrogação às regras aplicáveis no âmbito da 
adjudicação de um contrato público ou uma concessão. O que importa é que a adjudicação 
seja feita a uma pessoa juridicamente distinta. Por conseguinte, uma excepção ao direito em 
matéria de contratos públicos apenas é admissível na hipótese de, simultaneamente, o 
organismo adjudicante exercer sobre a pessoa em causa um controlo análogo ao que exerce 
sobre os seus próprios serviços e de essa pessoa realizar o essencial da sua actividade com a 
ou as autarquias que a controlam. Ambos os critérios têm que ser cumpridos 
cumulativamente, de modo a que seja assegurada a igualdade de tratamento com as entidades 
internas do organismo adjudicante. A jurisprudência no caso “Stadt-Halle” trouxe ainda outra 
clarificação. O Tribunal de Justiça decidiu neste caso que as entidades públicas adjudicantes 
só poderão adjudicar contratos a empresas próprias sem terem de respeitar o direito em 
matéria de contratos públicos se possuírem 100% do capital empresarial, ou seja se não existir 
sequer uma participação mínima de parceiros privados na empresa. Apenas nesse caso a 
entidade adjudicante possui, segundo o Tribunal de Justiça, sobre a pessoa em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços. 

Em princípio, há que concordar com tal jurisprudência por dois motivos: por um lado, o 
investimento de capital privado numa empresa tem como origem interesses de natureza 
particular e persegue, por conseguinte, objectivos que não são do interesse público. Por outro 
lado, a adjudicação de um contrato público a uma entidade mista sem concurso público 
prejudicaria o objectivo de levar a cabo um concurso genuíno e o princípio da não 
discriminação dos concorrentes. Tal comportamento traria vantagens, em relação aos seus 
concorrentes, a uma empresa privada que participasse no capital da entidade mista.

Cooperação Intermunicipal 

Em virtude da sentença pronunciada pelo Tribunal de Justiça em 31 de Janeiro de 2005 
(Comissão/Espanha) os acordos de cooperação entre as colectividades territoriais através de 
uma forma legal nacional não podem ser excluídos de modo geral do direito de contratos 
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públicos. O direito de contratos públicos vigora sempre que duas partes legalmente distintas 
celebrem um contrato a título oneroso. Não importa, portanto, o estatuto das partes 
envolvidas, podendo tratar-se de colectividades territoriais. A sentença provocou um debate 
entre as autarquias locais europeias tentando apurar se as formas de cooperação 
intermunicipal estariam dependentes do direito de contratos públicos, e em que casos.

A resposta a tal pergunta reside no conceito de colectividade. Característico para a ordem 
jurídica da comunidade na Europa e nos Estados-Membros é a diferenciação entre Estado e 
sociedade. Enquanto que a sociedade, incluindo o sector da economia, é caracterizada pela 
liberdade, autonomia privada e pelo mercado, o Estado, pelo contrário, é entendido como 
unidade organizada de poder e de tomadas de decisão, com todas as suas subdivisões. A 
particularidade de um Estado federal consiste no facto de as suas subdivisões administrativas 
gozarem de personalidade jurídica própria, que as diferencia da personalidade jurídica do 
Estado federal. Não obstante, para efeitos de diferenciação em relação à sociedade, estas 
subdivisões permanecem como parte da estrutura estatal. As regras sobre a cooperação entre 
os poderes públicos fazem parte, enquanto convenções de direito público, da organização 
administrativa nacional, pelo que devem ser diferenciadas dos denominados contratos de 
subordinação entre a administração e os cidadãos.

Por princípio, trata-se, na cooperação intermunicipal, de um acordo sobre competências no 
âmbito da organização administrativa de um Estado-Membro. Assiste-se, segundo a Comissão 
Europeia, a reestruturações internas dos poderes públicos. Por conseguinte, as atribuições de 
missões entre as autarquias não constituem operações de aquisição a terceiros, mas sim 
medidas de organização interna do Estado. Uma tarefa é confiada, no seio do Estado, a outra 
entidade. A União Europeia não possui qualquer competência nesta matéria. A organização 
administrativa nacional baseia-se no princípio fundamental da autonomia processual e 
organizativa e não depende da UE, e assim o considera o Tribunal de Justiça. Se se 
considerassem tais casos de reestruturação interna dos poderes públicos como de facto 
sujeitos ao direito de contratos públicos, impor-se-ia indirectamente a privatização. Tal não 
pode ser o objectivo visado, tendo em conta que o Estado tem fundamentalmente o direito de 
fornecer ele próprio as prestações ou de confiar as tarefas a terceiros que operam no mercado. 
O direito de contratos públicos rege as consequências das privatizações. Tal consideração 
estaria em contradição com o artigo 295º TCE, segundo o qual o regime da propriedade nos 
Estados-Membros em nada é prejudicado pelo Tratado CE.

O direito soberano de organização comunal está garantido tanto a nível nacional como 
europeu. Na perspectiva europeia, deriva, por um lado, da noção de subsidiariedade
consagrada no artigo 5º TCE e, por outro, dos artigos 2º e 4º da Carta Europeia da Autonomia 
Local. Mesmo a Constituição Europeia já reconhece expressamente a autonomia regional e
municipal, assim como as suas estruturas organizativas, conforme a legislação nacional no 
artigo I-5, quando diz que a União respeitará a identidade nacional dos seus Estados-
Membros, inerente às suas estruturas fundamentais políticas e constitucionais, inclusivamente 
no que se refere à autonomia regional e local.

Obviamente que nem todos os acordos entre autoridades soberanas podem, por natureza, estar 
isentos do cumprimento do direito de contratos públicos. Pelo contrário, é necessária uma 
delimitação entre medidas estritamente administrativas e contratos de fornecimento entre 
entidades administrativas. O direito de contratos públicos deve aplicar-se a estes últimos.
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A sentença pronunciada pelo Tribunal de Justiça em 13 de Janeiro de 2005 relativamente a 
acordos de colaboração em Espanha não obriga à alteração desse ponto de vista. Apenas 
explicita que acordos no âmbito da organização estatal não devem ser excluídos de modo 
global e geral do direito de contratos públicos.

A Comissão deveria, com base nos pontos de vista acima expostos, desenvolver critérios com 
vista a eliminar a insegurança jurídica subsistente. 


