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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 2011, no quadro do relatório Rühle, o Parlamento Europeu emitiu uma opinião crítica 
quanto aos requisitos de um possível ato jurídico em matéria de concessões. 
A proposta da Comissão criaria, pelo contrário, um grande número de novos problemas. 

Funções do Estado

O Estado, com todas as suas estruturas, coloca à disposição das pessoas bens e serviços. 
O tipo de bens e serviços disponibilizados varia entre obrigações de serviço universal, 
serviços sociais de interesse geral, serviços de interesse económico geral e serviços de 
interesse geral1, entre outros.
A distinção é difícil e, muitas vezes, é feita mais tarde pelos tribunais. A proposta de diretiva 
não faz esta distinção. 

A fim de cumprir as suas funções, o Estado celebra contratos no âmbito da adjudicação de 
contratos públicos, em parte como concessões. A proposta de diretiva não propõe uma 
delimitação, nem menciona os critérios de exclusão mútua.

Nos termos do artigo 14.º do TFUE e do Protocolo n.º 26 do TFUE, as autoridades locais, 
regionais e nacionais têm autonomia para decidir sobre a criação ou atribuição de bens e 
serviços de interesse geral. A prestação de serviços às pessoas é, por isso, mais importante do 
que os critérios do mercado interno. Por conseguinte, é conveniente definir de forma 
específica um âmbito de aplicação. 

Todas as administrações públicas assumem atribuições e prosseguem objetivos que garantam 
o bem-estar geral, o interesse geral e a coesão. 
Ao selecionar os critérios de adjudicação, os decisores deparam-se com um “espartilho” que 
limita a sua decisão: 
A proposta de diretiva indica o critério da proposta economicamente mais vantajosa, 
nos termos da qual, para além do preço e dos custos, podem ser utilizados alguns critérios 
“técnicos” específicos. A decisão sobre “se” terá lugar a adjudicação é, assim, restringida: as 
administrações públicas com problemas financeiros podem ver-se perante uma situação de 
adjudicação forçada, uma vez que os trabalhadores da função pública auferem, 
frequentemente, rendimentos mais elevados do que os de empresas privadas. 
Não cabe a uma diretiva em matéria de concessões levar à imposição da privatização das 
funções do Estado.

A questão de “como” será feita a adjudicação é igualmente restringida por critérios de 
adjudicação limitados. 

Uma vez que a proposta de diretiva não estabelece uma distinção entre os diferentes tipos de 
serviços, o direito à autodeterminação e a livre prestação de serviços poderiam entrar em 
conflito. Essa situação apenas poderia ser evitada pela exclusão de determinados serviços. 

                                               
1 Comunicação da Comissão COM(2011) 900 final. 
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A regulamentação em matéria de concessões não tem por missão restaurar as finanças 
públicas. Tal deve realizar-se através de uma melhoria a nível das receitas e não de pressão no 
lado das despesas através de preços e de custos mais baixos.

Critérios gerais 

A proposta de diretiva não oferece qualquer segurança jurídica. A definição de concessões 
difere da do Tribunal de Justiça Europeu, o que implicará novas decisões. É necessário efetuar 
uma delimitação relativamente a outros tipos de contratos, como licenças, autorizações, etc.

O critério da transferência de risco é insuficiente. Em caso de insolvência de um 
concessionário do setor de abastecimento de água, o Estado teria de continuar a assegurar este 
último. O risco nunca seria totalmente transferido para o concessionário.

A transparência e a simplicidade do processo não são asseguradas. 

Não é claro o período de vigência dessa regulamentação, nem é possível prever as 
necessidades e os requisitos de renegociação futuros. 

A garantia de qualidade e o critério de um baixo preço são mutuamente contraditórios. 

Emprego e Assuntos Sociais 

A experiência tem mostrado que o critério de um baixo preço conduz a uma pressão sobre o 
número de empregados e subcontratantes do operador, bem como sobre as suas condições de 
trabalho. Tal é incompatível com a cláusula social horizontal, na aceção do artigo 9.º do 
TFUE. 
O critério da melhor oferta em termos económicos inclui a promoção de critérios sociais. Por 
outro lado, a introdução de uma “cláusula de respeito das convenções coletivas” e de outros 
critérios não os inclui. Assim, a concorrência com base na margem de subcotação será 
conseguida em prejuízo dos trabalhadores. 

O cumprimento dos critérios faz referência ao cumprimento das normas jurídicas nacionais e 
europeias no domínio do trabalho. No entanto, as normas nacionais devem estar em 
conformidade com a legislação europeia. A inclusão do princípio de “salário igual para 
trabalho igual, em condições laborais comparáveis” é, assim, efetivamente excluída.

Não existe uma referência explícita ao facto de que nenhum país será impedido de cumprir a 
Convenção n.º 94 C da OIT e de que todos os Estados-Membros serão encorajados a ratificar 
e a respeitar esta Convenção. 

Os serviços sociais estão intrinsecamente relacionados com a vida e a saúde humanas,
sobretudo a nível local, devendo, por isso, ser completamente excluídos, bem como os 
serviços prestados por associações de trabalhadores.

O cumprimento de condições de trabalho obrigatórias é, por vezes, difícil de aplicar em 
empresas subcontratadas. Não existe responsabilidade solidária relativamente ao operador 
principal. 
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******

A Comissão do Emprego e dos assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição da
proposta da Comissão.


