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Introdução 

Na opinião do relator, a modernização das diretivas relativas aos contratos públicos deve 
garantir um equilíbrio entre, por um lado, a simplificação das regras e, por outro, a existência 
de procedimentos sólidos e eficazes associados a critérios de adjudicação baseados na 
inovação e na sustentabilidade, assegurando simultaneamente uma maior participação das 
PME e generalizando a contratação eletrónica (e-procurement). 

O objetivo deve ser aproveitar ao máximo o potencial da contratação pública no mercado 
único para incentivar o crescimento sustentável, o emprego e a inclusão social. Tendo em 
conta que os mercados dos contratos públicos constituem uma parte significativa da economia 
(calcula-se que representem 19% do PIB da UE), a revisão e aplicação com êxito das regras 
da contratação pública contribuiria de forma considerável para o relançamento dos 
investimentos na economia real e para ultrapassar a crise da economia europeia.

O relator acolhe com agrado as propostas da Comissão e considera que os novos princípios e 
ideias apresentados são interessantes, embora devam ser melhorados para alcançar os 
melhores resultados possíveis. 

No presente documento, o relator gostaria de partilhar as suas reações iniciais às propostas, 
tendo em vista o lançamento do debate entre os deputados. Para este fim, o relator organizará 
o seu trabalho por temas, com base nos dez grupos temáticos abaixo apresentados, tendo 
como principais prioridades os grupos 1, 2, 5 e 4 (ver também a lista de grupos temáticos em 
anexo).

Pontos a debater

As secções seguintes apresentam, para cada um dos referidos grupos, os principais assuntos a 
debater ou "problemáticos", que o relator gostaria de analisar de forma mais aprofundada.  

Grupo temático 1: Maior escolha dos procedimentos

As propostas procuram tornar os procedimentos de adjudicação de contratos públicos mais 
flexíveis, alargando a escolha dos procedimentos das autoridades adjudicantes.  Facilitam, 
nomeadamente, o recurso ao "procedimento concorrencial com negociação" (anteriormente 
denominado"procedimento por negociação com publicação prévia de um anúncio"). As 
justificações para apresentar o pedido são alargadas e colocadas em pé de igualdade com o 
diálogo concorrencial. No entanto, o "procedimento concorrencial com negociação" não se 
converte no procedimento padrão. Além disso, é criado um novo procedimento denominado 
"parceria para a inovação", que consiste num concurso faseado para a elaboração de 
especificações técnicas e posterior contratação de produtos ou serviços inovadores. São 
reforçados outros instrumentos de contratação, utilizando meios eletrónicos de comunicação e 
técnicas de compra agregada (ver grupos temáticos 4 e 6). 

 Desenvolver salvaguardas que acompanhem o alargamento do procedimento 
concorrencial com negociação, a fim de preservar a transparência, assegurar a 
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eficácia e criar condições de concorrência equitativas para todos os operadores 
económicos. 

 Deixar de ter como único critério o preço mais baixo / prever critérios de 
adjudicação segundo o princípio da "proposta economicamente mais vantajosa" 
para todos os procedimentos:  alargar o método da "proposta economicamente mais 
vantajosa" a todos os procedimentos (não apenas às parcerias para a inovação e ao 
diálogo concorrencial, como proposto atualmente). Considerando que o método da 
"proposta economicamente mais vantajosa" tem igualmente em conta o preço, as 
autoridades adjudicantes poderiam assim fazer as escolhas mais adequadas em relação 
às suas necessidades específicas, incluindo a consideração de aspetos sociais 
estratégicos (ver grupo temático 2). 

Grupo temático 2: Utilização estratégica dos contratos públicos

A proposta clarifica e alarga a utilização de critérios de adjudicação relacionados com a 
sustentabilidade e com questões sociais, desde que o vínculo com o objeto do contrato seja 
conservado. Mais concretamente, introduz os conceitos de custos do ciclo de vida e de 
externalidades do processo de produção. Em consequência, os critérios relacionados com o 
processo de produção podem agora ser aceites e comparados com outros fatores no âmbito da 
adjudicação. Além disso, as externalidades no domínio dos transportes (por exemplo, a 
pegada de carbono) podem ser tidas em conta, desde que sejam respeitadas certas condições 
de avaliação (nomeadamente, uma metodologia reconhecida que permita uma comparação 
objetiva, verificável e monetária).

 Desenvolver um conceito de ciclo de vida mais abrangente para a definição da 
"proposta economicamente mais vantajosa", incluindo critérios de 
sustentabilidade ambiental e social.  Os custos de ciclo de vida devem ser avaliados 
em termos de sustentabilidade, tanto em relação a objetivos no domínio do ambiente e 
das alterações climáticas como a objetivos sociais. Estes objetivos sociais devem visar 
o respeito e melhoria dos direitos sociais e das condições de trabalho, a saúde e 
segurança no trabalho, e o cumprimento da proteção social como definida pela 
legislação europeia e nacional e nos acordos coletivos.  Deve ser criada uma nova 
definição dentro do conceito de custo de ciclo de vida apresentado pela Comissão. 

 Os motivos de exclusão relacionados com o incumprimento da legislação social, 
laboral ou ambiental devem tornar-se obrigatórios. O Anexo XI deve ser completado, 
nomeadamente acrescentando uma referência específica à Convenção n.º 94 da OIT. 
Estes elementos serão considerados uma parte importante do processo de avaliação.

 Desenvolver os conceitos acima referidos em relação às condições de execução dos 
contratos. As condições de execução deveriam estar associadas à avaliação de cadeias 
de subcontratação anormalmente longas, não se limitando aos casos de propostas 
anormalmente baixas. A "subcontratação em cascata" deve ser evitada, uma vez que 
pode ser prejudicial para os objetivos sociais e ambientais, bem como para a qualidade 
e eficácia dos produtos, serviços ou obras adjudicados.
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 Alargar as condições de sustentabilidade ambiental e social aos subcontratantes:
A fim de garantir o respeito das regras na cadeia de subcontratação, em caso de 
infrações ou irregularidades cometidas por subcontratantes, o contratante principal 
deve ser responsabilizado, de acordo com o princípio da responsabilidade solidária.

 Prosseguir o desenvolvimento de rótulos e certificações para conceitos sociais 
tendo em vista integrá-los nas especificações técnicas, à semelhança do que já se 
pratica no caso dos critérios e rótulos ambientais, para permitir uma avaliação do 
desempenho. A definição e certificação de rótulos poderia desenvolver-se em estreita 
cooperação entre a Comissão e as autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros. 

 Regime especial para os serviços sociais: Tendo como base a proposta de criação de 
um regime especial para os serviços sociais, os princípios de adjudicação destes 
contratos devem continuar a ser reforçados e alargados, introduzindo uma referência à 
acessibilidade dos preços e aos utilizadores vulneráveis. A lista de categorias incluídas 
neste regime especial deve ser cuidadosamente avaliada.

Grupo temático 3: Reduzir a documentação exigida

A proposta pretende reduzir os requisitos exigidos pelas autoridades contratantes aos 
operadores económicos para provarem a sua elegibilidade para participar num determinado 
procedimento de adjudicação.  Este objetivo é alcançado através da clarificação e do fomento 
da utilização de declarações dos próprios e de certificados eletrónicos. Além disso, é 
introduzido o conceito de passaporte europeu para os contratos públicos. 

 O relator acolhe com agrado a proposta, que simplificará de forma significativa o acesso 
aos mercados de contratos públicos para todos os operadores económicos, nomeadamente 
para as PME.

 Definir melhor o passaporte europeu para os contratos públicos. É necessário 
continuar a desenvolver e a integrar os critérios do Anexo XIII para incluir o respeito por 
critérios sociais, ambientais e jurídicos, de forma análoga à secção relativa a exclusão e 
adjudicação. A obtenção e manutenção do passaporte europeu para os contratos públicos 
deve estar claramente vinculada ao cumprimento da legislação europeia e nacional 
aplicável, bem como de acordos coletivos. O sistema de passaporte deve ser concebido de 
forma a incentivar o cumprimento das regras pelos operadores económicos e a evitar 
distorções de concorrência nos mercados dos contratos públicos.

Grupo temático 4: Contratação pública eletrónica

As propostas consolidam e alargam as disposições existentes em matéria de contratação 
pública eletrónica. Em particular, preveem que todas as transações de contratação pública 
sejam realizadas de forma eletrónica dois anos após a entrada em vigor da nova diretiva. As 
ferramentas que utilizam meios eletrónicos de comunicação são reforçadas e melhoradas (por 
exemplo, leilões invertidos eletrónicos; sistemas de aquisição dinâmicos e catálogos 
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eletrónicos). As regras sobre a utilização das assinaturas eletrónicas são igualmente 
clarificadas. 

 Clarificar aspetos relativos à proteção de dados. 

 Rever os custos de investimento ou ajustamento impostos às empresas, em especial PME, 
para adaptação aos novos procedimentos eletrónicos.

 Rever a redução do prazo para a apresentação eletrónica de propostas, e o seu impacto 
sobre a participação das PME.

Grupo temático 5: Acesso das PME

A diretiva procura fomentar a participação das PME exigindo a divisão em lotes com base no 
princípio "aplicar ou explicar", definindo obrigações em relação ao volume de negócios e 
permitindo o pagamento direto a subcontratantes.  

 Definir de forma mais precisa a prática proposta de divisão em lotes, de forma a evitar 
uma sobrecarga administrativa para as autoridades contratantes. 

 Definir conceitos relativamente a outras formas de garantir uma participação efetiva das 
PME, tais como agrupamentos de PME que participem como um operador económico 
único ou a criação de consórcios.  

 Rever as disposições relacionadas com a contratação eletrónica e o passaporte europeu 
para os contratos públicos tendo em conta as especificidades das PME.  

 O relator apoia os pagamentos diretos a subcontratantes para aumentar a transparência e 
prevenir a má gestão na cadeia de subcontratação. 

 Prosseguir a revisão da capacidade económica e financeira exigida às PME pelas 
autoridades contratantes e a criação de um limiar para o volume de negócios.

Grupo temático 6: Agregação da procura

A proposta formaliza vários instrumentos disponíveis para agregar os requisitos em matéria 
de contratos públicos, refletindo assim uma tendência crescente na prática de contratação 
pública. Para além de clarificar a utilização de acordos-quadro e de sistemas de aquisição 
dinâmicos (ver grupo temático 4), o estatuto das centrais de compras é reforçado e as 
iniciativas conjuntas de aquisição transfronteiras são explicitamente permitidas. Todos os 
instrumentos são voluntários; o legislador nacional pode estabelecer novas normas para a sua 
regulamentação. 

 O relator acolhe com agrado a introdução de disposições sobre aquisições conjuntas e 
apela, em geral, ao desenvolvimento de métodos que permitam uma sólida agregação 
da procura. 



PE483.690v01-00 6/12 DT\893634PT.doc

PT

Grupo temático 7: Outros requisitos processuais (publicações, variantes, concursos para 
trabalhos de conceção)

A proposta prevê a obrigatoriedade da publicação em linha dos anúncios de contratos públicos 
e dos documentos das propostas, o que implica a redução de alguns prazos processuais (por 
ex., para a publicação de anúncios de contratos públicos no JOUE e a apresentação de 
propostas ou pedidos de participação), em conformidade com os requisitos aplicáveis 
atualmente quando se utiliza a abordagem eletrónica.

 Análise dos prazos de apresentação das propostas para evitar obstáculos à participação das 
PME. 

Grupo temático 8: Procedimentos sólidos

A proposta pretende melhorar a gestão dos procedimentos através da melhoria das 
salvaguardas existentes contra as práticas empresariais antiéticas. Nomeadamente, fornece 
uma definição comunitária e regras de atuação em caso de conflitos de interesses, condutas 
ilícitas e consultas preliminares ao mercado. De uma forma geral, a proposta procura seguir 
uma abordagem proporcionada (por ex., sem exclusão imediata). Os Estados-Membros podem 
tomar medidas suplementares a nível nacional. Além disso, as regras para a execução dos 
contratos (alteração dos contratos durante a sua vigência, rescisão do contrato) são 
clarificadas. 

 O relator presta especial atenção aos procedimentos sólidos porque a simplificação e a 
flexibilização dos contratos públicos deve estar aliada a uma gestão sólida. 

 Prosseguir a revisão da definição proposta de conflito de interesses.

 Estabelecer/clarificar a relação entre condutas ilícitas, conflitos de interesses e motivos de 
exclusão.

Grupo temático 9: Governação

Tendo em vista estabelecer um controlo mais sistemático do cumprimento das normas 
comunitárias pelas autoridades contratantes, a proposta prevê a obrigação de os 
Estados-Membros criarem ou designarem um organismo nacional de fiscalização com um 
determinado número mínimo de direitos e funções.  Este sistema, que segue o modelo das 
entidades nacionais de concorrência, deve criar uma rede de organismos de fiscalização, que 
devem atuar igualmente como pontos de contacto para o acompanhamento e informação 
nacionais sobre a aplicação das regras de concursos públicos.  

 O relator considera que a aplicação e a fiscalização constituem fatores fundamentais 
para a implementação adequada das diretivas revistas.  
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 Prosseguir o desenvolvimento e a definição do conceito de fiscalização pública, a 
definição da autoridade competente a ser designada ou criada e as funções que serão 
atribuídas à mesma.  O principal princípio de fiscalização deve ser a implementação e 
o respeito escrupulosos dos procedimentos comunitários e nacionais, e em particular 
dos (novos) critérios estratégicos. 

Grupo temático 10: Definições e âmbito de aplicação

A proposta pretende clarificar as principais definições e o âmbito de aplicação da diretiva, 
tendo em conta a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça. Em particular, procura definir 
as situações de cooperação entre as autoridades públicas ("cooperação público-público") e as 
condições que podem ser excluídas do âmbito de aplicação das regras da UE em matéria de 
contratação pública. É abolida a atual distinção entre os denominados serviços "A" e "B". No 
futuro, apenas os serviços sociais beneficiarão de um regime especial (limiares mais elevados 
e um limiar mínimo abaixo do qual há uma presunção de falta de interesse transfronteiras, ou 
seja, os princípios do Tratado não se aplicam).  Tendo em conta as obrigações internacionais 
aplicáveis no âmbito do Acordo sobre Contratos Públicos, a Comissão propõe manter e 
alargar a todos os serviços os limiares para os atuais serviços "A". É proposta uma cláusula de 
caducidade para verificar, até meados de 2017, a adequabilidade destes limiares. 

 Revisão da definição da cooperação público-público, incluindo uma avaliação rigorosa 
de uma participação privada limitada. 

 Deve ter-se em conta a participação privada relacionada com entidades sem fins lucrativos 
que tenham claros objetivos de interesse público, para assegurar que as práticas de 
cooperação público-público que funcionam bem atualmente continuem a ser viáveis.

 As disposições relacionadas com a cooperação público-público devem tentar alcançar uma 
ampla segurança jurídica para evitar o recurso excessivo ao Tribunal de Justiça Europeu. 

 Prosseguir a clarificação de determinados conceitos e definições, nomeadamente o 
custo do ciclo de vida.

 O relator apoia os limiares existentes. 

 Ter devidamente em conta o Acordo sobre Contratos Públicos: As diretivas sobre 
contratos públicos devem mencionar a questão da reciprocidade entre a UE e os países 
terceiros, para garantir um tratamento equitativo e o respeito pelas normas e pelos critérios 
europeus. 
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Lista de grupos temáticos - Contratos públicos -  

(Os grupos temáticos considerados prioritários pelo relator estão assinalados a negrito para 
facilitar o debate)

Grupo temático 1 «Escolha dos procedimentos»

Grupo temático 2 «Utilização estratégica»

Grupo temático 3 «Reduzir a documentação exigida»

Grupo temático 4 «Contratação pública eletrónica»

Grupo temático 5 «Acesso das PME»

Grupo temático 6 «Agregação da procura»

Grupo temático 7 «Outros requisitos processuais (publicações, variantes, concursos para 
trabalhos de conceção)»

Grupo temático 8 «Procedimentos sólidos»

Grupo temático 9 «Governação»

Grupo temático 10 «Âmbito de aplicação/disposições fundamentais»

Nota: os grupos temáticos seguem o modelo utilizado pelo Grupo de Trabalho do Conselho.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)
Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28
Innovation partnership Art. 29
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP")

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII
Certificates Art. 60
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


