
 

 

COMISSÃO EUROPEIA 

Bruxelas, 20.12.2011 
COM(2011) 895 final 

2011/0439 (COD) 

 C7-0007/12 

Proposta de 

DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos serviços postais 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

{SEC(2011) 1585} 
{SEC(2011) 1586} PT 



 

PT 2   PT 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA 

• Justificação e objetivos da proposta 

A estratégia Europa 2020 para um  crescim ento inteligente, sustentável e inclusivo 
[COM(2010) 2020] assenta em  três prioridade s interdependentes e que se reforçam  
mutuamente: desenvolver um a economia baseada no conhecim ento e na inovação, prom over 
uma econom ia hipocarbónica, que utilize eficazm ente os recursos e seja com petitiva, e 
fomentar uma economia com níveis elevados de  emprego e que assegure a coes ão social e 
territorial. 

Os contratos públicos, que desem penham um pa pel fundamental na e stratégia Europa 2020, 
são um dos instrum entos de m ercado a utili zar para alcançar estes objetivos, nom eadamente 
através da m elhoria do am biente empresarial e das condições para que as em presas inovem, 
bem como do incentivo a um a maior utilização dos contratos públicos ecológicos ap oiando a 
transição para um a economia hipocarbónica e eficiente em  termos de recursos. A estratégia 
Europa 2020 sublinha ainda que a política de contrataçã o pública deve assegurar uma  
utilização o m ais eficiente po ssível dos fundos  e que é necessário m anter os m ercados da 
contratação abertos em toda a União. 

Face a estes desafios, a legislação  existen te em  m atéria de contratos públicos tem de ser 
revista e modernizada, de modo a poder dar respos ta à evolução do contexto político, social e 
económico. Tal não se aplica apenas aos cont ratos estabelecidos pe lo Estado e pelas 
autoridades públicas, mas tam bém aos contrato s adjudicados pelos op eradores dos setores 
especiais, que dispõem dos seus próprios regimes de contratação. 

Na sua Comunicação de 13 de abril de 2011,  in titulada «Ato para o Mercado Único: Doze 
alavancas para estimular o cres cimento e reforçar a confian ça mútua», a Com issão Europeia 
incluiu nas doze ações prioritárias  fundamentais a adotar pelas inst ituições da UE até ao final 
de 2012 a revisão e m odernização do quadro normativo no domínio dos contratos p úblicos, a 
fim de tornar os proce dimentos de adjudic ação m ais f lexíveis e pe rmitir um a m elhor 
utilização deste tipo de contratos para apoiar outras políticas. 

A presente proposta tem dois objetivos complementares: 

• Aumentar a eficiência da despesa, de modo a assegurar os melhores resultados 
neste dom ínio, em  term os de relação qualidad e/preço. Tal implica,  
nomeadamente, a sim plificação e flexib ilização das  reg ras exis tentes em  
matéria de contratos públicos. A adoção de procedimentos racionalizados, mais 
eficazes, beneficiará todos os operadores económicos e facilitará a participação 
das PME e das empresas concorrentes transfronteiras. 

• Permitir que  as entidad es adjudic antes utilizem  m elhor os contra tos púb licos 
para apoiar objetivos sociais comuns, como a proteção do ambiente, uma maior 
eficiência n a utilização dos recursos e da energia, a lu ta co ntra as alterações  
climáticas, a prom oção da inovação, do emprego e d a in clusão social e a 
criação das melhores condições possíveis para a prestação de serviços públicos 
de elevada qualidade. 
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• Contexto geral 

Os contratos públicos têm um  papel importante no desem penho económico global da União 
Europeia. A nível europeu, os  adquirentes públicos gastam  cerca de 18 % do PIB e m 
produtos, obras e serviços. Tendo em  conta o vol ume das aquisições, os contratos públicos 
podem ser utilizados com o uma poderosa alavan ca para a realização de um  mercado único 
que promova um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

A atual geração de diretivas relativas aos co ntratos púb licos –  Diretivas 2004/17/CE 1 e 
2004/18/CE2 – é produto de um a longa caminhada que teve início em 1971 com a adoção da  
Diretiva 71/305/CEE. Ao garantir procedim entos transparentes e não discrim inatórios, estas 
diretivas têm  por objetivo principal garant ir que os operadores económ icos em  todo o 
mercado único tirem  pleno proveito das liber dades fundam entais ao participarem nos  
contratos públicos. 

Uma avaliação económica global demonstrou que as diretivas relativas aos contratos públicos 
alcançaram, em grande medida, os seus objetivos, tendo permitido aumentar a transparência e 
os níveis de concorrência e, sim ultaneamente, obter econom ias palpáveis através de um a 
redução dos preços. 

Contudo, as partes interessadas exigiram  um a re visão das diretivas relativas aos contratos 
públicos pa ra sim plificar as regr as, aum entar a sua ef iciência e ef icácia e torná -las m ais 
adequadas para dar resposta à evolução do contexto político, social e económico. A adoção de 
procedimentos racionalizados, m ais eficazes, aumentará a flexibilid ade das au toridades 
adjudicantes, beneficiará todos os  operadores económicos e facilitará a participação tanto das 
PME como das em presas concorrentes transfront eiras. A m elhoria das regras ap licáveis aos 
contratos p úblicos per mitirá tam bém às entidade s adjudicantes u tilizar m elhor es tes 
instrumentos para apoiar objetivos sociais comuns, com o a proteção d o am biente, a m aior 
eficiência na utilização  dos recurs os e da ener gia, a luta contra as alterações clim áticas, a 
promoção da inovação e da inclusão social e a criação das melhores condições possíveis para 
a prestação de serv iços públicos d e elevada qu alidade. Estas orien tações foram confirmadas 
pelos resultados da consulta às  p artes in teressadas realizada pela C omissão Eu ropeia na 
primavera de 2011, em que uma ampla maioria dos participantes apoiou a proposta de revisão 
das diretivas relativas aos contratos a fim de as adaptar melhor aos novos desafios enfrentados 
tanto pelas entidades adjudicantes como pelos operadores económicos. 

• Disposições em vigor no domínio da proposta 

Em conjunto com  a nova proposta de diretiv a relativa aos contratos celebrados pelas 
autoridades públicas, esta proposta irá subst ituir as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE como 
elementos fundam entais do quadro norm ativo da União Europeia em  m atéria de contratos 
públicos. 

A diretiva será complementada pelos seguintes elementos adicionais desse quadro normativo: 

                                                 
1 Diretiva 2004/17/CEE, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de celebração de 

contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e das tele comunicações, JO L 134 de  
30.4.2004, p. 1. 

2 Diretiva 2 004/18/CE do Pa rlamento Eu ropeu e d o C onselho, de 3 1 d e março de 2 004, 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, JO L 134 de 30.4.2004, p.114. 
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• A Diretiva 2009/81/CE 3, que estabelece reg ras específicas para os con tratos 
públicos no setor da defesa e para os  con tratos sen síveis em  m atéria de 
segurança, 

• A Diretiva 92/13/CEE 4, que institui norm as comuns para os procedim entos 
nacionais de recurso, a fim  de assegurar a d isponibilidade de vias de recurso 
rápidas e eficazes em  t odos os países da UE, nos casos em que as empresas 
concorrentes considerem que os contratos foram adjudicados de forma injusta. 

• Coerência com outras políticas e com os objetivos da União 

A presente iniciativa destina- se a aplicar a estratégia Eu ropa 2020 para um  crescim ento 
inteligente, sustentável e inclusivo [COM(2010 ) 2020] e as iniciativa s em blemáticas dessa 
estratégia, a saber, Uma Agenda Digital para a Europa [COM(2010) 245], União da Inovação 
[COM(2010) 546], Uma política industrial in tegrada para a era da globalização 
[COM(2010) 614], Estratégia Energia 2020 [COM (2010) 639] e Um a Europa eficiente em  
termos de recursos [COM(2011) 21]. Aplica igualm ente o Ato para o Mercado Único 
[COM(2011) 206], e m particular a sua décim a segunda ação-chave, «Quadro normativo no 
domínio dos contratos p úblicos revisto e m odernizado». Constitui uma iniciativa es tratégica 
no âmbito do programa de trabalho da Comissão para 2011. 

2. CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

• Consulta das partes interessadas 

Métodos de consulta, principais setores visados e perfil geral dos consultados 

A Com issão Europeia publicou, em 27 de janeiro de 2011, o Livro Verde sobre a 
modernização da política de contratos públicos da UE — Para um mercado dos contratos 
públicos mais eficiente na Europa5, lançando um a vasta consulta pública sobre várias 
alterações legislativas destinad as a tornar a ad judicação dos  contratos  públicos mais fácil e 
flexível e pe rmitir uma melhor utilização deste ti po de contratos para apoiar outras  políticas. 
O objetivo do Livro Verde era id entificar vários dos dom ínios-chave que poderão ser objeto 
de reform a e convidar as partes interessadas a apresentarem os seus pontos de vista sobre 
possíveis a lterações leg islativas em  concr eto. Entre as questões abordadas figuravam  a 
necessidade de sim plificar e flexibilizar os procedimentos, a utilização es tratégica dos  
contratos públicos para prom over outros objet ivos políticos, a m elhoria do acesso das PM E 
aos contratos públicos  e o com bate ao  favorecim ento, à corrupção  e aos  con flitos de 
interesses. 

                                                 
3 Diretiva 2009 /81/CE do Parla mento Eu ropeu e do C onselho, d e 13 de ju lho de 20 09, relativa à 

coordenação dos process os de adjudicação de determinados contrat os de em preitada, contratos de 
fornecimento e contratos de serviços por autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa 
e da segurança, e que altera as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, JO L 216 de 20.8.2009, p. 76. 

4 Diretiva 92/13/CEE do C onselho, de 25 de fevereiro de 1992, relativa à coo rdenação das disposições 
legislativas, re gulamentares e adm inistrativas respeitantes à a plicação das  re gras c omunitárias em 
matéria de procedimentos de celebração de contratos de direito público pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes e das telecomunicações, JO L 76 de 23.3.1992, p. 14. 

5 CO M(2011) 15.  
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A consulta pública term inou e m 18 de abr il de 2011, tendo obtido um  nível elevado de 
respostas. No total, foram recebidas  623 respos tas, prov enientes de um a m ultiplicidade de 
partes interessadas, in cluindo as autoridades centrais dos Estados-Membros, os adquirentes 
públicos locais e regionais e as respetivas associações, as empresas, as associações industriais, 
o meio académico, as organizações da sociedade civil (incluindo os sin dicatos) e os cidadãos 
a título individual. A maioria das respostas te ve origem no Reino Unido, na Alem anha e e m 
França e, em m enor grau, na Bélgica, Itália , Países Baixos, Áustria, Suécia, E spanha e 
Dinamarca.  

Os resultados desta consulta foram resum idos num  doc umento de síntese 6, tendo sido 
apresentados e debatidos numa conferência pública em 30 de Junho de 20117. 

Resumo das respostas e modo como foram tidas em conta 

A grande maioria dos interessa dos valorizou a iniciativa da Comissão Europeia no sentido de 
rever a atual política de contra tos públicos. Entre os d iferentes assuntos abordados no Livro 
Verde, as partes interessadas deram particul ar ênfase à necessidad e de sim plificar os  
procedimentos e de os tornar mais flexíveis. Também se verificou um consenso entre todos os 
grupos de interessados de que as regras aplicáveis aos contratos públicos nos setores especiais 
mantinham a sua pertinência. A grande maioria dos inquiridos concordou que continua a ser 
necessário aplicar um  conjunto de  regras específicas aos op eradores dos seto res especiais e  
que as d iferentes reg ras aplicáveis  a estes operadores refletem  de for ma adequada a 
especificidade dos contratos de serviços públicos. 

Na mesma ordem de ideias, a grande m aioria dos inquiridos concorda que  os critérios usados 
para definir as entidades abrangidas pelas regras aplicáveis aos setores especiais (as atividades 
exercidas pelas entidades em causa, o seu estatuto  legal e, no caso dos privados, a existência 
de direitos especiais ou exclusivos) continuam a ser adequadas e devem manter-se. A maioria 
dos inquiridos tam bém concorda que os fins lu crativos ou a ética comercial das empresas 
privadas não pode m ser considerados suficientes para garantir contratos públicos objetivos e 
equitativos se essas empresas operarem com base em direitos especiais ou exclusivos. 

No que respeita à u tilização dos contratos p úblicos para ating ir os  objetivo s s ociais da 
estratégia E uropa 2020, as opiniões das part es interessadas divergiram . Muitas delas, 
sobretudo as e mpresas, m anifestaram-se e m gera l relutantes face à ideia de utilizar os 
contratos públicos para apoiar outros objet ivos políticos. Outras partes interessadas, 
nomeadamente org anizações da so ciedade civ il, m ostraram-se bastan te favoráveis a essa  
utilização estratégica e defenderam a introd ução de profundas alterações aos próprios 
princípios da política de contratos públicos da União Europeia. 

• Obtenção e utilização de competências especializadas 

Além da consulta no âmbito do Livro Verd e, a Com issão Europeia realizou, em  2010/2011, 
uma avaliação global do  impacto e da eficácia da  legislação da UE em m atéria de contratos  
públicos, com base num vasto corpus de dados e em novos estudos independentes. Os estudos 
avaliaram s obretudo o custo e a eficácia dos procedim entos de adjudicação, as q uestões 
relativas aos contratos públicos transfronteiras, o acesso das PME aos mercados de contratos 
públicos e a utilização estratégi ca dos contratos público s na Europa. No  que diz respeito aos 

                                                 
6  
7  
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contratos públicos nos setores especiais, a avaliação procurou determ inar se estes estão 
atualmente m ais expostos à concorrência do que no m omento da adoção do regim e de  
contratação pública. 

As conclusões da avaliação mostraram que a atividade legislativa para liberalizar o acesso aos 
setores especiais ainda não se traduziu numa pressão concorrencial sustentável e efetiva sobre  
os operadores históricos. Muitos setores especiais continu am a re gistar níveis elevados de 
concentração de mercado e níveis limitados de concorrência. De acordo com as avaliações, as 
condições não evoluíram ao ponto de se poder  considerar que existe um a concorrência 
suficientemente forte a nível setorial para permitir excluir determinados setores do âmbito de 
aplicação da diretiva relativa aos contratos públicos nos setores especiais. Os fundamentos da 
diretiva continuam, de uma forma geral, a ser aplicáveis, embora se possam justificar isenções 
específicas da aplicação das regras de contratação com base numa análise aprofundada, caso a 
caso. 

• Avaliação de impacto 

A avaliação de im pacto e o respetiv o resumo dão conta das várias opções para cada um  dos 
cinco domínios problemáticos principais (organização administrativa, âmbito, procedimentos, 
contratação pública estratégica e acesso aos mercados de contratos públicos). Com base numa 
análise das  vantagens  e desvanta gens das diferentes opções, fo i iden tificado um  pacote d e 
opções preferidas que deverá permitir otimizar as sinergias entre as diferentes soluções e obter 
economias pelo facto de um tipo de ação neutralizar custos conexos suscitados por outra ação 
(por exem plo, o aum ento dos requisitos proces suais ev entualmente cau sado pelas ações de 
contratação pública estratégica pode ser em parte neutralizado pelas economias decorrentes da 
melhor conceção dos procedim entos de adjudic ação). Estas  opções pre feridas cons tituem a 
base da presente proposta. 

O projeto de relatório de avaliação de im pacto foi analisado pelo Comité de Avaliação do 
Impacto, o qual solicito u alterações, nomeadamente no tocante à identificação dos elem entos 
específicos do quadro legislativo a abordar, à descrição das opções em  discussão, ao m aior 
aprofundamento da análise custo-benefício das pr incipais ações selecionadas e à integração 
sistemática das opiniões das part es interessadas, tanto para ajudar a definir o problema como 
para com plementar a análise dos  im pactos. Estas reco mendações de m elhorias foram 
integradas n o relatório final. O parecer do Comité de Avaliação do Im pacto sobre ess e 
relatório é publicado em conjunto com  a pre sente proposta, tal com o o relatório final de  
avaliação de impacto e o respetivo resumo. 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DA PROPOSTA 

• Base jurídica 

A base jurídica da proposta é constituída pelo  artigo 53.º, n.º 1, e pelos artigos 62.º e 114.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

• Princípio da subsidiariedade 

O princípio da subsidiariedade é aplicável, uma vez que a proposta não é da competência 
exclusiva da UE. 
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Os objetivos da proposta não podem  ser sufici entemente realizados pelos Estados-Mem bros 
pelos motivos a seguir expostos.  

A coordenação dos procedim entos de adju dicação d e contratos públicos acim a de  
determinados lim iares r evelou-se u m instrum ento im portante para a r ealização do  m ercado 
interno no dom ínio das aquisições realizados  nos setores especiais,  ao assegurar aos 
operadores económ icos um  acesso efetivo e e quitativo ao s contrato s em todo o m ercado 
interno. A experiência adquiri da com  as Diretivas 2004/17/ CE e 2004/18/CE e com  as  
primeiras gerações de diretivas relativas  aos contratos públicos dem onstrou que os  
procedimentos de adjud icação à escala da UE proporcion am transparência e objetiv idade 
nesse dom ínio, perm itindo obter econom ias cons ideráveis e m elhores resultados, que  
beneficiam os operadores dos seto res esp eciais, os seus utentes e, em  últi ma anális e, os 
contribuintes europeus.  

Este objetivo não poderia ser suficientem ente realizado pela ação dos E stados-Membros, que 
resultaria in evitavelmente em  requisitos div ergentes e regim es processuais even tualmente 
incompatíveis, aum entaria a com plexidade regulam entar e criaria obs táculos indesejados às  
atividades transfronteiras. 

Por conseguinte, a proposta respeita o princípio da subsidiariedade. 

• Princípio da proporcionalidade 

A proposta é conforme com  o pr incípio da proporcionalidade, visto que não excede o 
necessário para atingir o objetivo de garant ir o bom  funcionam ento do m ercado interno 
através de u m conjunto de procedim entos de adjudicação de contrato s coordenados à escala 
europeia. Além  disso, a proposta segue uma aborda gem basea da num  conjunto de 
instrumentos (tam bém denom inada «caixa de ferram entas»), perm itindo a cada  
Estado-Membro o máximo de flexibilidade na adaptação dos procedimentos e instrumentos à 
sua situação específica.  

Em comparação com as atuais diretivas relativ as aos con tratos públicos, a proposta reduzirá 
consideravelmente os encargos ad ministrativos associado s aos procedim entos aplicáv eis, 
tanto para as auto ridades adjud icantes com o pa ra os operadores económ icos; nos casos e m 
que se preveem  novos requisitos (por ex emplo, no contexto da  contratação pública 
estratégica), estes serão compensados pela eliminação de condicionalismos noutras áreas. 

• Escolha dos instrumentos 

Sendo a base jurídica constituída pelo artigo 53.º, n.º 1, e pelos artigos 62.º e 114.° do Tratado 
sobre o Funcionam ento da União Europeia (T FUE), o recurso a um  regulam ento para as 
disposições aplicáveis a aquisi ções públicas tanto de bens como de serviços não seria 
permitido pelo Tratado. Por conseguinte, o instrumento proposto é uma diretiva. 

Durante o processo de avaliação de im pacto, foram  abandonadas várias opções não 
legislativas pelas razões apresentadas em detalhe na avaliação de impacto. 

4. INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL 

A proposta não tem implicações orçamentais. 
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5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• Revogação de legislação em vigor 

A adoção da proposta implica a revogação da legislação em vigor (Diretiva 2004/17/CE). 

• Cláusula de reexame/revisão/caducidade 

A proposta contém  um a cláusula de reexam e no que respeita aos efeitos económ icos dos 
montantes dos limiares. 

• Medidas de transposição e documentos explicativos 

A proposta diz respeito a um  dom ínio em  que  a legislação da União tem  um  objetivo de 
coordenação, produzindo um  impacto significativo num amplo conjunto de setores jurídicos 
nacionais. Apesar desse objetivo de coorde nação, m uitas disposições constituem uma  
harmonização plena e a proposta inclui um  grande número de obrigações legais. Os Estados-
Membros devem complementar as regras da Uniã o com disposições in ternas adicionais para 
que todo o sistema se torne operacional.  

Neste contexto, a Comissão identif icou vários fatores que terão de ser explicados pelos 
Estados-Membros quer para asse gurar a correta com preensão das m edidas de transposição 
quer para o funcionamento de todo o quadro norm ativo aplicável  aos contratos públicos a  
nível nacional: 

– as medidas de transposição e execução são adotadas a dif erentes níveis institucionais 
(nacional/federal, regional e local); 

– além dos diferentes níveis de regulam entação, em muitos Estados-Membros também 
são instituídas regras em  função do setor envolvido ou do tipo de contrato público 
em causa; 

– existem medidas administrativas de natureza geral ou específica que co mplementam 
e, em alguns casos, se sobrepõem ao quadro jurídico principal. 

Só os Estados-Mem bros pode m explicar de que forma as diferentes m edidas transpõem as  
diretivas da União no setor dos contratos públ icos e de que for ma essas m esmas m edidas 
interagem entre si. 

Por estes motivos, a com unicação das  m edidas d e transposição  nacionais d eve ser 
acompanhada da apresentação de documentos que expliquem a relação entre as várias secções 
da presente diretiva e as partes correspondentes  das m edidas de transposição, em  particular 
através de q uadros de correspondên cia, que con stituem um  instrum ento operacional para a 
análise das medidas nacionais. 

• Espaço Económico Europeu 

O ato proposto incide em  m atérias respeitantes ao EEE, pelo  que o seu âm bito deve ser 
alargado ao Espaço Económico Europeu. 

• Explicação pormenorizada da proposta 
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1) Simplificação e flexibilização dos procedimentos de adjudicação de contratos 

A proposta de diretiva prevê a sim plificação e a flexibilização do regime processual definido 
pelas atua is dire tivas r elativas aos contratos públicos. Para o ef eito, estão  pre vistas a s 
seguintes medidas: 

Clarificação do âmbito de aplicação: o conceito básico de «contrato público», que tam bém 
consta do título da proposta de diretiva, foi novamente introduzido para  melhor determinar o 
âmbito de aplicação e o objetivo da legislação em matéria d e contratos públicos e f acilitar a 
aplicação d os lim iares. As definições de algu ns conceito s essen ciais, que determ inam o 
âmbito de aplicação da diretiva (n omeadamente organism o de direito  público, contrato de 
empreitada de obras públicas e contrato público de serviços ou contrato misto), foram revistas 
à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça.  Ao mesmo tempo, a proposta pretende m anter 
a continuidade na utilização de noções e de conceitos que foram desenvolvidos ao longo dos 
anos pela ju risprudência do Tribunal e que os  profissionais conhecem bem. Neste contexto, 
importa salientar que p equenos desvios relativam ente à for mulação e apresen tação das 
anteriores diretivas não implicam  necessariamente uma alteração de fundo, podendo dever-se 
apenas à simplificação dos textos. 

A noção de direitos especi ais ou exclusivos é fundam ental para definir o âmbito de aplicação 
da presente diretiva, uma vez que as entidades que não sejam autoridades adjudicantes nem 
empresas públicas na aceção da p resente d iretiva apenas são objeto d a presente diretiva n a 
medida e m que exerçam um a das atividades abrangidas na base desses direitos. Por 
conseguinte, é conveniente esclarecer que os direitos concedidos  através de um procedimento 
em que foi garantida pu blicidade adequada e em que esses direitos foram concedidos com 
base em critérios objetivos, nomeadamente nos termos da legislação da União, não constituem 
direitos especiais ou exclusivos para efeitos da presente diretiva. 

A tradicional distinção entre os denom inados serviços prioritários e não prioritários (serviços 
«A» e «B») será abolida. Os resultados da av aliação dem onstraram que já não se justifica 
restringir a plena aplicação da leg islação relativa aos contratos públicos a um  grupo limitado 
de serviços. Contudo, tam bém ficou claro que o regim e de contratação norm al não está 
adaptado aos serviços sociais, que necessitam de um conjunto específico de regras (ver infra). 

De acordo com os resultados da avaliação, no que respeita aos setores abrangidos, o âmbito de 
aplicação não sofre alterações substanciais. No entanto, os contratos celebrados para fins de 
prospeção d e gás e petróleo foram retirados do âm bito de aplicação  da diretiv a, dado 
verificar-se que este setor está sujeito a um a pressão concorrencial ta l que a disciplina de 
contratação imposta pela diretiva d eixou de ser necessária. A situação da concorrência neste 
setor de atividade foi exam inada no contexto de quatro pedidos diferentes de isenção nos 
termos do atual artigo 30.º 8. Nos quatro casos, verificou- se que o m ercado geográfico 

                                                 
8 Decisão de Execução da Comissão, de 28 de julho de 2011, que isenta a prospeção de petróleo e de gás 

e a exploração de petróleo na Dinamarca, com exceção da Gronelândia e  das ilhas Faroé, da aplicação 
da Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos se rviços postais, J O L 
197 de 29.7.2011, p. 20. Decisão de Exec ução da Comissão Europeia, de 24 de junho de 2011, que 
isenta a pros peção de petróleo e de gás e a expl oração de petróleo em I tália da aplicação da Diretiva 
2004/17/CE d o Parl amento Eur opeu e do C onselho, rel ativa à coo rdenação d os p rocessos de 
adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos se rviços postais, J O L 
166 de 25.6.2011, p . 28; Decisão 2010/192/UE da  C omissão, de  2 9 de março de 2010, que i senta a 
prospeção e a  exploraçã o de petróle o e gás e m Ingl aterra, Escócia e País de Gales da aplicação da 
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relevante era sistematicamente o mercado mundial, o que de resto está conforme com práticas 
bem estabelecidas em casos de concentração9. As conclusões remetem sempre para o facto de 
o mercado da prospeção apres entar um reduzido nível de concentração.  Além das empresas 
públicas, o m ercado caracteriza-se pela presença de três op eradores internacionais privados, 
de integração vertical, os cham ados «super gr andes» (BP, Exxon/Mobil e Shell), e de alguns 
dos chamados «grandes», sendo a quota de m ercado dos operadores de ainda m aior dimensão 
muito inf erior a 1 %. E sta s ituação tem  sido c onsistentemente con siderada um  indício d a 
exposição direta à concorrência, além de o acesso ao mercado ter sido liberalizado por via das 
disposições da Diretiva Licenciam ento de Hidrocarbonetos 10. Por conseguinte, considera-se 
adequado simplificar a situação jurídica e reduzir  a carga administrativa que pesa sobre todos 
os interessados (en tidades ad judicantes, Estados-Mem bros, Comissão Europeia, Parlam ento 
Europeu e Conselho), evitando -se a necess idade de adotar decisões específicas ao abrigo d o 
artigo 30.º para cada um dos 23 restantes Estados-Membros. 

Abordagem baseada num conjunto de instrumentos: Os sistem as im plantados nos  
Estados-Membros deverão prever os três tipos de procedim entos de base já existentes nos 
termos das diretivas em  vigor: os concur sos públicos, os concursos lim itados e os 
procedimentos por negociação com abertura prévia de concurso. Além disso, poderão prever, 
como procedimento normal ou sujeito a determinadas condições, as parcerias para a inovação, 
um novo tipo de procedimento para os contratos públicos inovadores (ver infra).  

As entidad es adjud icantes terão ain da à sua di sposição um  conjunto de seis técnicas  e 
instrumentos específicos para a con tratação pública agregada ou eletrón ica: acordos-quadro, 
sistemas de aquisição dinâm icos, leilões elet rónicos, catálogos elet rónicos, centrais de 
compras e iniciativas co njuntas de aquisição. E m comparação com a diretiva ex istente, estes 
instrumentos foram melhorados e clarificados para facilitar a contratação eletrónica. 

Promoção da contratação eletrónica: a utilização das com unicações eletrónic as e o 
tratamento eletrónico das transações pelos a dquirentes pode gerar econo mias significativas e 
melhores resultados para os contratos públicos, reduzindo ao mesmo tempo o desperdício e os 
erros. A proposta visa ajudar os Estados-Mem bros a realizarem  um a transição para a 
contratação eletrónica,  perm itindo que os fornecedores participem nos processos d e 
contratação pública em linha em todo o mercado interno. Para o efeito, a proposta de diretiva 
exige que o s anúncio s sejam  trans mitidos em  form ato eletrón ico e que a docu mentação 
relativa ao concurso esteja disponível no mesmo for mato, im pondo a transição para um a 
comunicação totalmente eletrónica, em particular a transmissão eletrónica de documentos, em 

                                                                                                                                                         
Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e d o Conselho, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais; JO L 84 
de 31.3.2010, p. 52; Decisão 2009/546/CE da Comissão, de 8 de julho de 2009, que isenta a prospeção 
e a exploraçã o de petróleo e de gás nos  Países  Baixos da aplicação da Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do C onselho, relativa à c oordenação dos process os de adjudicação de contratos 
nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, JO L 181 de 14.7.2009, p. 53.  

9 Ver, em  especi al, a Deci são 20 04/284/CE da C omissão, de 29 de set embro de 19 99, que decl ara a 
compatibilidade de uma concentração com o mercado comum e o Acordo EEE (Processo n.º IV/M.1383 
— Exxon/Mobil), bem como as decisões subsequentes, nomeadamente a Decisão da Comissão, de 3 de 
maio d e 200 7, relativ a à com patibilidade com o  mercado co mum d e uma o peração de con centração 
(Processo n.º COMP/M.4545 –  STATOIL/HYDRO) com b ase no Regulamento (CE) n .º 139/2004 do 
Conselho. 

10 Diretiva 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 prospeção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos, JO 
L 79 de 29.3.1996, p. 30. 
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todos os processos de adjudicação, durante um período de transição de dois anos. Simplifica e 
melhora os sistem as de aquisição dinâm icos e os catálogos eletróni cos, que constitue m 
instrumentos de contratação totalm ente eletró nicos particu larmente adaptados às aquisiçõ es 
fortemente agregadas levadas a cabo pelas cent rais de co mpras. A contratação eletrónica 
permitirá a inda às auto ridades adju dicantes pre venir, de tetar e cor rigir erros qu e ocorrem 
geralmente por deficiente com preensão ou inte rpretação das  regras aplicáveis aos contratos 
públicos. 

Modernização dos procedimentos: a proposta prevê um a abordagem mais flexível e acessível 
no que respeita a alguns aspetos importantes do processo de contratação. Os prazos para a 
participação e apres entação de propostas foram  reduzidos, perm itindo um  processo de 
contratação m ais rápido e sim ples. A dis tinção entre a seleção  dos propo nentes e a 
adjudicação do con trato, que p rovoca m uitas v ezes erro s e m al-entendidos, tornou -se m ais 
flexível, permitindo às entidades adjudicantes de cidir sobre a sequência que consideram  mais 
prática, analisando os cr itérios de adjudicação an tes dos critérios de seleção, e ter em  conta a 
organização e a qualid ade do pes soal afetado  à execução do contrato com o critério de 
adjudicação. 

O procedimento que perm ite isentar os contra tos celeb rados em  mercados suficientem ente 
competitivos (atua is de cisões ao a brigo do ar tigo 30. º) f oi sim plificado e rac ionalizado. 
Também se procedeu à revisão e à clarificação de um certo número de isenções, em especial, 
as isenções intra-grupo e as isenções concedid as às empresas comuns, que assumem especial 
importância na prática. 

A modificação dos contratos durante o seu perío do de vigên cia está a to rnar-se uma questão 
cada vez mais relevante e problemática para os profissionais. A diretiva inclui uma disposição 
específica sobre a modificação  de contrato s, que tira partido d as solu ções básic as 
desenvolvidas pela jurisprudênc ia e proporcion a um a solução pragmática para  fazer face a  
circunstâncias im previstas que exijam a adap tação de um contrato público durante o seu 
período de vigência. 

2) Utilização estratégica dos contratos públicos para responder aos novos desafios 

A proposta de diretiva baseia-se num a abordagem de capacitação que fornece às entidades 
adjudicantes os instrumentos necessários para contribuírem para a realização dos objetivos da 
estratégia Europa 2020 utilizando os seus poderes de aquisição para adquirir be ns e serviços 
que fom entem a inovação, resp eitem o am biente e combatam  as alterações  clim áticas, 
melhorando simultaneamente o emprego, a saúde pública e as condições sociais.  

Cálculo dos custos ao longo do ciclo de vida: a proposta dá aos adquirentes a possibilidade de 
basearem as suas decisões de adjudicação nos custos ao longo do ciclo de vida dos produtos,  
serviços ou obras a adquirir. O ciclo de vida abrange todas as etapas da vida de um produto, 
das em preitadas de obras ou da prestação de um  serviço, desde a aquisição das m atérias-
primas ou geração dos recursos até à disponib ilização, autorização e finalização. Os custos a 
ter em conta incluem não só as despesas monetárias diretas, mas também os custos ambientais 
externos, se puderem  s er quantificados m onetariamente e verificados. Se for desenvolvida 
uma metodologia comum da União Europeia para  o cálculo dos custos ao longo do ciclo de 
vida, as entidades adjudicantes serão obrigadas a utilizá-la. 

Processo de produção: as entidades adjudica ntes podem fazer referênc ia, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, a todos os aspetos diretamente associados ao processo 
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de produção, na medida em que estejam estritamente relacionados com o fabrico dos produtos 
ou com a prestação dos serviços adquiridos em  concreto. Estão excluí dos os requisitos não 
relacionados com o processo de fabrico dos pr odutos, de execução das obras ou de prestação 
dos serviços abrangidos pelo contrato co mo, por exemplo, os requisitos gerais de 
responsabilidade social das em presas que  abrangem  toda a estrutura operacional do 
contratante. 

Rótulos: as entidades adjudicantes p odem exigir que as obras, pr odutos ou serviços ostente m 
rótulos específicos que certifiquem  características am bientais, sociais o u outras, desde qu e 
aceitem também  rótulos equivalentes. Es ta regra aplica-se, po r ex emplo, aos rótu los 
ecológicos europeus ou (pluri)nacionais ou aos rótulos que certificam que um  pr oduto foi 
fabricado se m recurso ao traba lho inf antil. Os sistem as de certif icação em causa devem 
respeitar a características a ssociadas ao objeto do contrato e ser criados com  base em 
informação científica, recolhida através de um procedimento aberto e transparente, acessível a 
todas as partes interessadas. 

Sanção das violações da legislação social, laboral ou ambiental vinculativa: nos term os da  
proposta de diretiva, um a entidade adjudicant e pode excluir operadores económ icos de um 
procedimento de con curso se d etetar infrações a obrigações previstas na leg islação da União  
nos dom ínios social, laboral ou am biental, ou a disposições da legislação laboral 
internacional. Além disso, as entidades adjudi cantes serão obrigadas a excluir as propostas 
caso comprovem que elas são anormalmente baixas devido a violações da legislação da União 
nos domínios social, laboral ou ambiental. 

Serviços sociais: a avaliação  do im pacto e da eficácia da legis lação d a UE em  matéria d e 
contratos públicos demonstrou que os serviços sociais, de saúde e de ensino têm 
características esp ecíficas que os tornam  in adequados para a aplicação dos procedim entos 
normais de adjudicação  de contrato s de serv iços públicos.  Estes serviços são norm almente 
prestados num  contexto específico que vari a significativ amente entre Estados-Mem bros 
devido aos diferentes contextos administrativos, organizativos e culturais. Esses serviços têm, 
por natureza, um a di mensão transfronteiras muito lim itada, pelo que os Estados-Mem bros 
devem dispor de um a ampla margem discricionária na organização da escolha dos  respetivos 
prestadores. A proposta concreti za esta ideia criando um  regime específico para os contratos 
públicos relativos a esses serviços, com  um  limiar m ais elevado, de 1 000 000 de EUR, e 
impondo apenas o respeito dos princípios fundam entais da transparência e da igualdade de 
tratamento. Uma análise  quantitativa  dos valore s dos contratos para esses tipos de serviços 
adjudicados a operadores económ icos estrangeir os m ostrou que os contratos de m ontante 
inferior a esse valor não apresentam nor malmente interesse além -fronteiras, no contexto 
especial dos contratos de aquisição nos setores especiais. 

Inovação: a investigação e a inovação desem penham um papel central na Estratégia Europa 
2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Devem ser dadas condições aos 
adquirentes para poderem  adquirir produtos  e serviços inovadores, que promova m o 
crescimento futuro e aumentem a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Para o efeito, 
a proposta prevê a parceria para a inovaçã o, um  novo procedim ento especial para o 
desenvolvimento e a posterior aquisição de pr odutos, obras e serviços novos e inovadores, 
desde que os m esmos possam  ser disponibiliza dos de acordo com  níveis de desempenho e  
custos previam ente acordados. Além  disso, a proposta m elhora e sim plifica o diálogo 
concorrencial e facilita a adjudicação conjunt a de contratos públicos transfronteiras, que 
constitui um instrumento importante para aquisições inovadoras. 
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3) Melhor acesso ao mercado por parte das PME e das empresas em fase de arranque 

As pequenas e m édias empresas (PME) têm um imenso potencial para a criação de em prego, 
o crescimento e a inovação. Um  acesso facili tado aos m ercados de contratos públicos pode 
ajudá-las a explorar esse potencial, permitindo ao mesmo tempo que as entidades adjudicantes 
alarguem a  sua base de forneced ores, ben eficiando dos efeitos posi tivos d e u ma m aior 
concorrência no setor dos contratos públicos. P ara tornar os contratos públicos tão acessíveis 
quanto possível às PME, a Com issão Eur opeia publicou, em  2008, o «Código Europeu de 
Boas Práticas para facilitar o ace sso das PME aos contratos públicos» 11. A presente proposta 
tira partido deste trabalho e incl ui medidas concretas para elim inar os obstáculos ao acesso 
das PME ao mercado. 

Simplificação das obrigações de informação: Por conseg uinte, p revê-se que as entidad es 
adjudicantes possam  aplicar os critérios de seleção estabelecidos n a p roposta de diretiva 
relativa aos contratos pú blicos e qu e, caso o f açam, sejam obrigadas a aplicar as dis posições 
relativas, nomeadamente, a lim ites máximos, de modo a preencher os requisitos em  matéria 
de volume de negócios, e, em especial, as disposições em matéria de auto-certificação. 

Acesso mais fácil aos acordos-quadro: Nos termos das diretivas em  vigor, não há qualquer 
limitação à duração dos acordos-quadro celebrados nos setores especiais, o que pode conduzir 
ao encerramento do m ercado. A proposta lim ita a duração d os acordos a quatro anos (exceto  
em casos devidam ente justificados), o que au menta as oportunidades de  negócio e reforça a  
concorrência, também em benefício das PME. 

Pagamento direto dos subcontratantes: Os Estados-Mem bros podem prever a possibilidade 
de os subcontratantes solicitarem  à entidade adjudicante o pagam ento direto dos produtos, 
obras e serviços disponibilizados ao cont ratante principal no quadro da execução dos 
contratos. E sta m edida proporcion a aos subcon tratantes, qu e m uitas vezes são PME, uma  
forma eficiente de proteger os seus interesses no que respeita à receção dos pagamentos. 

4) Procedimentos sólidos 

Os interesses financeiros em causa e a in teração entre os setores público e privado tornam  os 
contratos públicos um  domínio de risco para práticas empresariais antiéticas, nomeadamente 
conflitos de interesses,  favorecim ento e corru pção. A proposta m elhora as salvaguardas  
existentes contra esses riscos e prevê uma proteção adicional. 

Conflitos de interesses: A proposta contém uma disposição específica relativa aos conflitos de 
interesses, q ue abrange as situaçõ es reais, po tenciais ou percecionada s dessa natureza que 
afetem membros do pessoal da autorid ade ad judicante ou dos prestadores de serviços no 
domínio da contratação pública que interv enham no processo, bem com o mem bros da  
administração da autoridade adjudicante que po ssam influenciar o resultado de um  processo 
de adjudicação, ainda que não estejam  for malmente envolvidos no mesm o. Atendendo às 
diferenças existen tes a nível de p rocessos d ecisórios, resp etivamente entre as  autoridades  
adjudicantes e as empresas, é conveniente restringir estas disposições aos contratos celebrados 
pelas primeiras. 

Conduta ilícita: A proposta contém  uma disposição  específica contra eventuais 
comportamentos ilícitos dos candidatos e pro ponentes, com o por exem plo tentativas de 

                                                 
11 Documento de trabalho dos serviços da Comissão SEC(2008) 2193. 
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influenciar abusivamente o processo de tom ada de decisões ou o estabelecim ento de acordos 
com outros participantes para m anipular o re sultado do processo, que exige a exclusão dos 
infratores. Essas atividades il ícitas violam  princípios fundam entais do direito da União 
Europeia e podem causar distorções graves da concorrência. 

Vantagens injustificadas: As consultas ao m ercado consti tuem um im portante ins trumento 
para as en tidades ad judicantes ob terem inform ações sobre a es trutura, a aptidão e a 
capacidade de um  m ercado, infor mando conc omitantemente os intervenientes nesses 
mercados sobre os projetos e os requisitos de contratação dos adquirentes. Todavia, os 
contactos prelim inares com  participante s no m ercado não podem  c onduzir a vantagens 
injustificadas nem  a distorções da concorrê ncia. A proposta contém , por conseguinte, um a 
disposição específica s obre salvag uardas co ntra um a preferência indevida a f avor de  
participantes que tenham prestado aconselha mento à entidade adjudicante ou que tenham 
estado envolvidos na preparação do processo de concurso. 

5) Governação 

Organismos de fiscalização nacionais: A avaliação d emonstrou que nem  todos os 
Estados-Membros acompanha m de form a co erente e sis temática a aplicação e o 
funcionamento das regras aplicáveis aos cont ratos pú blicos. Este  f acto com promete a 
aplicação eficiente e unifor me da legislação da  União Euro peia. A pro posta prevê, portanto, 
que os Estados-Mem bros designem  uma única autoridade nacional responsável pelo 
acompanhamento, aplicação e controlo da legisl ação relativa aos contratos públicos. Só um 
organismo único com  f unções tr ansversais p ermitirá obter  um a panorâm ica das p rincipais 
dificuldades de aplicação e encontrar soluçõ es adequadas para os problem as mais estruturais. 
Um organismo desse tipo estará em condições de prestar inform ações im ediatas sobre o 
funcionamento desta po lítica e sobre as potenciai s fragilidades da legis lação e das práticas  
nacionais, contribuindo assim  para  a rápida identificação de soluções e para a m elhoria dos 
procedimentos de adjudicação. 

Centros de conhecimento: Em  muitos casos,  as en tidades adjud icantes n ão possuem  
conhecimentos especializados suficientes a n ível in terno para fazer face a projetos de 
contratação com plexos. Um  apoio profissio nal adequ ado e indep endente po r parte de 
estruturas adm inistrativas pode  melhorar consideravelm ente os resultados dos contratos 
públicos, ampliando as bases do conhecim ento e o profissionalismo dos adquirentes públicos 
e pres tando assistên cia às em presas, nom eadamente às PME. A proposta obriga assim  os 
Estados-Membros a disponibilizarem estrutur as de apoio para prestar aconselham ento, 
orientação, for mação e assistên cia nos planos  jurídico e económ ico, tendo e m vista a 
preparação e a execução dos processos de adju dicação. Já existem estruturas ou mecanism os 
de apoio a nível nacional, apesar de estarem  organizados de for mas muito diversas e de  
abrangerem diferentes domínios de interesse para as autoridades e entidades adjudicantes. Por 
conseguinte, os Estados-Mem bros poderão utilizar estes mecanism os, tirar partido dos seus  
conhecimentos e prom over os seus serviços enquanto instrum entos adequados e modernos 
capazes d e prestar u m apoio adequado às  autorid ades e entid ades adjudicantes e aos 
operadores económicos.  

A fi m de reforçar o co mbate à corrupção e ao favorecim ento, as autoridades adjudicantes 
serão obriga das a tran smitir o texto dos contra tos ce lebrados ao orga nismo de fiscalização, 
que terá a ssim a possibilid ade de a nalisar esse s m esmos contra tos par a detetar ev entuais 
padrões suspeitos, bem como a conceder o acesso a esses documentos às pessoas interessadas, 
na medida em que tal não ponha e m causa interesses legítimos públicos ou privados. Devido 
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aos problem as evidentes colocad os pela nece ssidade de proteger interesses com erciais 
legítimos e de evitar as distorções d a concorrência, esta obrigação não deverá ser alargad a às 
empresas (públicas ou privadas) que operam  ne stes setores. Além disso, deve evitar-se a 
imposição de uma carga administrativa desproporcionada, pelo que a ob rigação de transmitir 
o texto completo dos contratos celebrados deve  limitar-se aos contratos de valor elevado. Os  
limiares propostos deverão garantir um  bom  equilíb rio entre o aum ento da carga 
administrativa e a garantia de um a maior transparência: com um li miar de 1 000 000 de EUR 
para os fornecim entos e os serviços e de 10 000 000 de E UR para as em preitadas de obras, 
esta ob rigação será aplicável a 10 % - 20 % d os contratos públicos publicados no Jornal  
Oficial. 

Não se prevê que os requisito s aplicáv eis ao s organismos de fiscalização e centros d e 
conhecimento venham  a gerar, globalm ente, en cargos financeiro s ad icionais para os  
Estados-Membros. Embora se prevejam  alguns custos associados à reorganização ou ao 
aperfeiçoamento dos m ecanismos e das estruturas  exis tentes, estes serã o neutralizados pela 
redução das despesas de contencioso (quer pa ra as entidades adjudicantes, quer para as 
empresas), dos custo s relacionados com  atrasos  na adjudicação de contratos, devido a um a 
aplicação incorreta das regras  de adjudicação dos contra tos púb licos ou à preparaç ão 
deficiente dos respetivo s procedim entos, bem como dos custos associados ao facto de o 
aconselhamento às entidades adjud icantes ser at ualmente prestado  de for ma fragm entada e 
ineficiente. 

Cooperação administrativa: A proposta prevê tam bém um a cooperação efic az que perm ita 
aos organismos nacionais de fiscalização pa rtilharem inform ações e m elhores práticas e 
cooperarem através do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI). 
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2011/0439 (COD) 

Proposta de 

DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos serviços postais 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em  conta o T ratado sobre o Funciona mento da União Europeia, nom eadamente o 
artigo 53.º, n.º 1, e os artigos 62.º e 114.º, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais12, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu13, 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões14,  

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

Considerando o seguinte: 

(1) À luz dos resultados da avaliação d e im pacto e da eficácia da legis lação da UE no 
domínio dos contratos públicos 15, afigura-se adequado conti nuar a dispor de regras 
para os con tratos celeb rados pelas  entidad es que operam nos setores da água, da 
eletricidade, dos transporte s e do s serv iços p ostais, um a vez qu e as auto ridades 
nacionais continuam  a poder influenciar o com portamento dessas entidades, 
nomeadamente por via da particip ação no seu capital e da repres entação nos seus  
órgãos administrativos,  de direção  ou de supervisão. Outra razão para continu ar a 
regulamentar os contratos públicos celebrados  nestes setores é a natureza fechada dos 
mercados onde se realizam  as operações, de vido aos direitos especiais ou exclusivos  
concedidos pelos Estados-Mem bros para a of erta, a dispon ibilização ou a explo ração 
de redes para prestação desses serviços. 

(2) Para garan tir a abertura à concorrência  dos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam  nos setores da água, da  energia, dos trans portes e dos serviços 

                                                 
12 JO C …. 
13 JO C …. 
14 JO C ….  
15 SEC(2011) 853 final de 27.6.2011. 
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postais, é necessário adotar disposiç ões relativamente à co ordenação dos 
procedimentos de adju dicação dos  contratos acim a de determ inado valor. Ess a 
coordenação é necessária para garantir o efeito dos princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, em  especial, a livre circulação de mercadorias, a 
liberdade de estabelecim ento e a l iberdade de prestação de serviços, be m com o os 
princípios derivados com o a igualdade de tratam ento, a não-discrim inação, o 
reconhecimento m útuo, a proporcionalidade e a transparência. Tendo em  conta a 
natureza dos setores afetados por essa coordenação, esta últim a deve, em bora 
salvaguardando a aplicação desses princípios, criar um quadro para práticas comerciais 
leais e permitir a máxima flexibilidade. 

(3) No que respeita aos contratos de valor inferior aos lim iares que desencadeiam a  
aplicação das disposições da União em  matéria de coor denação, convém  recordar a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual sã o aplicáveis as regras e 
princípios do Tratado. 

(4) Os contratos públicos desem penham um  pa pel fundam ental na estratégia Europa  
202016, como um dos instrumentos de mercado a utilizar para garantir um crescimento 
inteligente, sustentável e inclu sivo, asse gurando sim ultaneamente a utilização m ais 
eficiente do s fundos públicos.  Para o efeit o, as atu ais regras de adjudicação  de 
contratos públicos, adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de  março de 2004, relativa à coordenação dos procedim entos de 
adjudicação de contratos nos seto res da água, da energ ia, dos trans portes e do s 
serviços postais17, e da Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de m arço de 2004, relativa à co ordenação dos procedimentos de adjudicação do s 
contratos de em preitada de obras públicas, dos contratos públicos de f ornecimento e 
dos contratos públicos de serviços 18, devem ser revistas e modernizadas, a fi m de 
aumentar a eficiência da desp esa pública, em  particular facilitando a participação das  
pequenas e m édias e mpresas na co ntratação pú blica e perm itindo que as entidades 
adjudicantes utilizem  m elhor os contra tos públicos pa ra apoiar ob jetivos sociais 
comuns. É igualm ente necessário clarificar  noções e conceitos básicos, de m odo a  
garantir uma m elhor segurança jurídica e incorporar alguns aspetos da jurisprudência 
do Tribunal de Justiça da União Europeia neste domínio. 

(5) Nos termos do artigo 11.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as  
exigências em matéria de proteção do ambiente devem ser integradas na definição e na 
execução das políticas e das iniciativas da União, em  es pecial com  o objetivo de 
promover um  desenvolvim ento sustentável. A presente diretiva específica de que 
forma as entidades adjudicantes poderão contribuir para a proteção do ambiente e para 
a prom oção do desenvolvim ento sustentá vel, garantindo ao m esmo tem po a 
possibilidade de obter a melhor relação qualidade/preço para os seus contratos. 

(6) Afigura-se adequado que a noção de contrato público ou que a definição do conceito 
de contrato único sejam tão próximas quant o possível das aplicadas nos term os da 
Diretiva […] do Parlam ento Europeu e do Conselho de […] relativa aos con tratos 
públicos19, tendo e m devida conta as especifi cidades dos setores abrangidos pela 

                                                 
16 COM(2010) 2020 final de 3.3.2010. 
17 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1. 
18 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114. 
19 Ver p. [ ] do presente Jornal Oficial. 
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presente diretiva. O conceito de c ontrato público único abrange todos os 
fornecimentos, obras e serviços necessários  para executar determ inado projeto, por 
exemplo, um projeto de obras ou de um  conjunto de obras, de fornecim entos e/ou de  
serviços. Os indicadores da existência de um projeto único podem consistir, por 
exemplo, no facto de a entidade adjudi cante ter realizado p reviamente um 
planeamento e um a conceção globais, de os diferentes elem entos adquirid os 
cumprirem um a única função económ ica e técnica ou de esses elem entos estarem 
logicamente interligados e serem concretizados num período curto. 

(7) Para ass egurar a ef etiva aber tura d o m ercado e o justo e quilíbrio na  aplic ação das 
normas de adjudicação nos setores da água, da  energia, dos trans portes e dos serviços 
postais, as entidad es em causa devem  ser identificadas d e um a for ma diferente da 
simples ref erência ao s eu esta tuto jurídic o. É, por conseguinte, necessário assegurar 
que não seja posta em  causa a igualdade de tratamento das entidades adjudicantes qu e 
operam nos setores público e pr ivado. É igualmente conveniente garantir, nos term os 
do disposto no artigo 345.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que 
não seja prejudicado o regime aplicável à propriedade nos Estados-Membros. 

(8) A noção de direitos especiais ou exclusivos é fundamental para a definição do â mbito 
de aplicação da presente diretiva, uma vez que as entidades que não sejam autoridades 
adjudicantes nem  e mpresas públicas na ace ção da presen te diretiva apenas serão 
abrangidas pelas suas d isposições se exercerem uma das atividades cob ertas, na b ase 
desses direitos. Por conseguinte, é conveniente  tornar claro que os direitos concedidos 
por meio de um processo baseado em critérios objetivos, nomeadamente nos termos da 
legislação d a União, e em  que tenha sido  garantida a pu blicidade ad equada, não  
constituem direitos especiais ou exclusivos para ef eitos da presen te dire tiva. E sta 
legislação inclui a Diretiva 98/30/CE do Pa rlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
junho de 1998, relativa a regras comuns para o m ercado interno do gás natural 20, a 
Diretiva 96/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de dezembro de 1996, 
que estab elece reg ras com uns para o m ercado interno d a eletricidade 21, a Diretiva 
97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 1997, relativa 
às regras comuns para o desenvolvim ento do m ercado interno dos serviços postais 
comunitários e a m elhoria da q ualidade de  serviço 22, a Diretiva 94/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 1994, relativa às condições de 
concessão e de utilização das auto rizações de prospeção,  pesquisa e produção de 
hidrocarbonetos23 e o Regulam ento (CE) n.º 1370/2007 do Parlam ento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2007, relativo aos serviços públicos de transporte 
ferroviário e rodoviário de passageiros e que revoga os Regulam entos (CEE) n.º 
1191/69 e (CEE) n.º 1107/70 do Conselho24.  

(9) As entid ades adjud icantes que operam  no setor da água potável podem  ta mbém 
exercer ou tras ativid ades relacion adas co m a ág ua, nom eadamente executar p rojetos 
no dom ínio da engenharia hid ráulica, irri gação, drenagem  de solos ou elim inação e 
tratamento de águas residuais. Nesse caso, as entidades adjudicantes p oderão aplicar 
os procedim entos de adjudicação de contrato s previs tos na presente diretiva no qu e 

                                                 
20 JO L 204 de 21.7.1998, p. 1. 
21 JO L 27 de 30.1.1997, p. 20. 
22 JO L 15 de 21.1.1998, p. 14. 
23 JO L 164 de 30.6.1994, p. 3. 
24 JO L 315 de 3.12.2007, p. 1. 
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respeita a todas as atividades relacionadas com a água, indep endentemente da fase do  
«ciclo da água» em  ca usa. Contudo, as re gras de adjudicação do tip o das que são 
propostas para o fornecim ento de produtos sã o inadequadas para a aquisição de água, 
tendo em conta a necessidade de abastecim ento a partir de fontes situad as próximo do 
local de utilização. 

(10) É adequado excluir os  contratos de prospeção de petróleo e de gás,  dado este setor ter 
estado cons istentemente sujeito a u ma pressã o concorrencial tal que a disciplina de 
contratação im posta pelas regras da UE em m atéria de cont ratos deixou de ser 
necessária. 

(11) Poderão ser celebrados contratos para sati sfazer as necessidades de determ inadas 
atividades que possam estar sujeitas a regimes jurídicos diferentes. Convém esclarecer 
que o regim e jurídico  aplicáv el aos contra tos únicos, destinados a cobrir várias 
atividades d eve obedecer às  reg ras aplicáveis à atividad e à qual ess e contrato  se 
destina prin cipalmente. A determ inação da atividade a que o contrato se des tina 
principalmente pode assentar num a análise dos requisitos a satisf azer pelo contrato 
específico, a levar a cab o pela entidade adjudicante para estimar o valor do contrato e 
elaborar a docum entação relativa ao concurso.  Nalguns casos, com o a aquisição d e 
uma única peça de equipamento para realizar atividades relativamente às quais não se  
dispõe de infor mação que perm ita efetuar uma estim ativa das respetivas taxas d e 
utilização, pode ser objetivam ente impossível determinar a atividade a que o con trato 
se des tina principalm ente. É, po r conse guinte, neces sário estab elecer as  reg ras 
aplicáveis nestes casos. 

(12) Mesmo não originando  necessar iamente com portamentos corrupto s, os conf litos de 
interesses reais, po tenciais ou p ercecionados podem  infl uenciar ind evidamente as 
decisões de adjudicação, conduzindo a distorções da concorrência e pondo em causa a 
igualdade de tratam ento dos proponentes. Por conseguinte, deverão ser criados 
mecanismos eficazes p ara prevenir, identificar e solucionar os conflitos de inte resses. 
Atendendo às diferenças existentes a nível de processos decisórios, respetivam ente 
entre as  au toridades adjudican tes e as  empresas, é co nveniente restringir es tas 
disposições aos contratos celebrados pelas primeiras. 

(13) A conduta ilícita dos participantes num  pr ocesso de adjudicação, traduzida, por 
exemplo, em  tentativas de influenciar i ndevidamente o processo  decisório ou no 
estabelecimento de acordos com  outros candi datos para m anipular os resultados do 
processo, pode conduzir a violações dos princípios fundamentais do direito da União e 
a graves distorções da concorrência. Nest as circunstâncias, os operadores económ icos 
devem ser obrigados a apresentar um a declaração de compromisso de honra em como 
não participam em tais ativ idades ilícitas, devendo ser excluídos se es ta declaração se 
revelar falsa. 

(14) A Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, 
em nome da Comunidade Europeia e em  relação às matérias da sua com petência, dos 
acordos res ultantes das  negociaçõ es m ultilaterais do Uruguay Round (1986-1994) 25, 
aprovou, nom eadamente, o Acordo sobre Contratos Públicos da OMC, a seguir 
designado por «acordo». O objetivo do acordo é estabelecer um quadro multilateral de 

                                                 
25 JO L 336 de 23.12.1994, p. 1. 
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direitos e de obrigações equilibrados em  m atéria de contratos públicos, com  vista à  
liberalização e expansão do com ércio mundial. No caso dos contratos abrangidos pelo 
acordo, bem  como por outros acordos internacionais per tinentes a que União está 
vinculada, as entidades adjudicantes  cum prem a s suas obrigações no âmbito destes 
acordos aplicando a presente diretiva aos ope radores económicos de  países terceiros 
que sejam signatários dos mesmos. 

(15) O acordo ap lica-se aos contrato s de valor superior a determ inados limiares, definidos 
no próprio acordo e expressos em  direitos de saque especiais. Os limiares fixados pela 
presente diretiva devem ser alinhados para  corresponderem aos equivalentes em euros 
dos limiares do acordo. Importa igualmente prever uma revisão periódica dos lim iares 
expressos em euros, a fi m de os adaptar, p or m eio de um a sim ples operação 
matemática, às eventuais variaçõ es do valor do euro em  relação aos direitos de saq ue 
especiais. Para evitar uma multiplicação dos  limiares é co nveniente, além disso, s em 
prejuízo dos com promissos internacionais assumidos pela União, continuar a aplicar 
os mesmos limiares a todas as entidades ad judicantes, independentemente do setor d e 
atividade. 

(16) Os resultados da avaliação dem onstraram que é necessário reequacionar a exclusão de 
certos serviços da aplicação integ ral da pr esente diretiva. Co nsequentemente, a plen a 
aplicação da presente diretiva é alargada a um conjunto de serviços  (como os serviços 
hoteleiros e jurídicos, que registaram ambos uma percentagem particularmente elevada 
de transações transfronteiras). 

(17) Outras c ategorias de s erviços con tinuam, pela sua p rópria n atureza, a ter um a 
dimensão transfronteiras lim itada, nomeadamente os denom inados serviços à pessoa, 
como certos serviços sociais, de saúde e de  ensino, prestados num contexto específico 
que varia muito de um  Estado-Mem bro pa ra o outro, devido a tradições culturais 
diferentes. Assim, deverá ser criado um  regime específico para os contratos públicos 
referentes a esses serviços, com  um lim iar mais elevado de 1 000 000 de EUR. No 
contexto es pecífico dos  contra tos públicos celebrados nest es seto res, os serviços à  
pessoa de valor inferior a este lim iar não terão, em condições norm ais, interesse para 
os prestadores de serviços dos outros Esta dos-Membros, salvo se existirem indicações 
concretas em contrário , nom eadamente o financiam ento da União, no caso dos  
projetos transnacionais. Os contratos rela tivos aos serviços à pessoa de m ontante 
superior a este limiar devem cumprir regras de transparência definidas a nível da UE . 
Atendendo à im portância do contexto cultural  e à sensibilidade destes serviços, os  
Estados-Membros devem ter uma ampla margem de manobra para organizar a escolha 
dos prestadores de serviços da form a que considerem  m ais adequada. As regras da  
presente diretiva têm  em  conta esse im perativo, im pondo apenas a observância dos 
princípios fundamentais da transparência e da igualdade de trat amento e assegurando 
que as entidades adjudicantes possam aplicar critérios de qu alidade específicos para a 
escolha dos prestadores de se rviços, com o os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, ado tado pelo Com ité de Pro teção Social d a 
União Europeia 26. Os Estados-Mem bros e/ou as en tidades adjudicantes co ntinuam a 
ter liberdade para prestarem eles próprios e sses serviços ou para organizar os serviços 
sociais de um a for ma que não  implique a celeb ração de contrato s públicos, por 
exemplo através do simples financiamento desses serviços ou da concessão de licenças 

                                                 
26 SPC/2010/10/8 Final de 6.10.2010. 
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ou de autorizações a todos os operadores econ ómicos que satisfaçam  as condições 
previamente fixadas pela entidade adjudicante, sem quaisquer limites ou quotas, desde 
que ess e s istema asseg ure um a publicidade suficiente e cum pra os princípios da 
transparência e da não-discriminação. 

(18) Uma vez que se d estina aos Estado s-Membros, a presente diretiva não  se ap lica aos 
contratos públicos celebrados por o rganizações internacionais em  seu próprio nom e e 
por sua pró pria con ta. Contudo, é necessário especificar em que m edida a presen te 
diretiva deve ser aplicada à con tratação pública su jeita a regras  intern acionais 
específicas.  

(19) Existe uma considerável insegurança jurí dica quanto à m edida em que a cooperação 
entre as autoridades públicas deve estar suje ita às regras de adjudicação de contratos 
públicos. A  jurisprudência pertinente do Tr ibunal de Justiça da União Europeia é 
interpretada de f orma divergente entre Estados-Membros e m esmo entre autoridades  
adjudicantes. Atendendo a que essa jurisprudê ncia também é aplicável às autoridades 
públicas que operam  nos setores abrangidos pela presente diretiva, é conveniente  
garantir que sejam  aplicadas regras sem elhantes tanto no quadro da presente diretiva 
como da Diretiva […/…/UE][Contratos Públicos].  

(20) É necessário excluir certos contratos de se rviços, de fornecim entos e de obras que  
sejam adjudicados a empresas asso ciadas cuja  atividade principal consista na oferta  
desses serviços, fornecim entos ou obras ao  grupo a que pertence, em vez de os 
oferecer no  m ercado. É igualm ente necessá rio exclu ir d eterminados contratos de 
serviços, fornecim entos e obras celebrados por um a entidad e adjudican te com  uma 
empresa comum  const ituída por um  conjunto de entid ades adjud icantes para 
desenvolver as atividades abrangidas pela presente diretiva e de que aquela faça parte. 
No entanto, é adequado garantir que e ssa exclusão não condu za a distorções da  
concorrência que possam beneficiar as em presas ou as empresas com uns associadas 
das entid ades adjudicantes. É con veniente prever um  conjunto de regras adequ ado, 
nomeadamente no que respeita aos lim ites m áximos dentro dos quais as e mpresas 
podem obter parte do seu rendim ento do m ercado e acim a dos quais perdem  a 
possibilidade de beneficiar de contratos se m a abertura de concursos, à com posição 
das empresas comuns e à estabilidad e das relaçõ es entre ess as empresas comuns e as  
entidades adjudicantes que delas fazem parte. 

(21) É tam bém necessário clarificar  as relações existentes en tre as disposições sobre a  
cooperação entre autoridades públicas e as  disposições sobre a adjudicação de  
contratos a empresas associadas ou no contexto de empresas comuns. 

(22) A presente diretiva não será aplicáv el aos contratos que visam permitir o exercício de 
uma das atividades referidas nos artigos 5.º  a 11.º, nem  aos concursos para trabalhos 
de conceção organizados para poder desenvolver essas atividades, se, no 
Estado-Membro em que essa atividade é levada a cabo, ela estiver diretamente exposta 
à concorrência em  mercados de acesso nã o limitado. É, por conseguinte, conveniente  
manter um procedim ento, aplicável a todos  os setores abrangi dos pela presente 
diretiva, que perm ita ter em  conta os efe itos da abertura à c oncorrência, atual ou 
futura. Tal procedim ento deverá proporcionar segurança jurídica às entidades 
envolvidas, bem como um processo decisório adequado, garantindo, em prazos curtos, 
uma aplicação uniforme do direito da União neste domínio. 
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(23) A exposição direta à concorrência deverá ser avaliada com base em critérios objetivos, 
tendo em  c onta as características específica s do setor em causa. Essa avaliação é, 
porém, limitada pelos curtos prazos aplicávei s e por ter de se basear nas inform ações 
de que a Comissão dispõe – provenientes de  fontes conhecidas ou obtidas no contexto 
de pedidos apresentados nos term os do artigo 28.º – que não podem  se r 
complementadas por m étodos mais morosos, incluindo, nom eadamente, as consultas 
públicas aos operadores económ icos em  causa. A avaliação da exposição direta à  
concorrência, que poderá ser efetuada no c ontexto da presente diretiva, é, por 
conseguinte, sem prejuízo da aplicação integral do direito da concorrência.  

(24) Considera-se que a implementação e a aplicação da legislação da União adequada para 
promover a abertura de um  determinado setor, ou de parte deste,  constituem motivos 
suficientes para assum ir que existe livre acesso ao m ercado em  questão. Ess a 
legislação adequada deverá ser identificada num anexo, que poderá ser atualizado p ela 
Comissão. É adequado esse anexo rem eter atualmente para a Diretiva 2009/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselh o, de 13 de julho  de 2 009, que estabelece reg ras 
comuns para o m ercado interno do gás natural e que revoga a Diretiva 2003/55/CE 27, 
para a Diretiva 2009/72/CE do Parlam ento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, que estabelece regras com uns para o mercado interno da eletricidade e qu e 
revoga a Diretiva 2003/54/CE28, e para a Diretiva 94/22/CE. 

(25) A investigação e a inovação, nom eadamente a eco-inovação e a inovação social, são 
impulsionadores fundamentais do crescim ento futuro e foram colocadas no centro da  
Estratégia Europa 2020 para um  crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A s 
entidades públicas devem fazer a melhor u tilização estratégica dos contratos público s 
para fomentar a inovação. A aquisição de be ns e serviços inovadores desem penha um 
papel fundam ental na m elhoria da eficiê ncia e da qualidade dos serviços públicos  
dando simultaneamente resposta aos grandes de safios sociais. Cont ribui para alcançar 
a m elhor relação qu alidade/preço, b em co mo para m aiores benefícios económ icos, 
ambientais e sociais no que respeita ao surg imento de novas ideias, à sua tradução em 
produtos e serviços inovadores e, conseque ntemente, à promoção de um crescim ento 
económico sustentável. A presente diretiva deverá contribuir para facilitar a celebração 
de contratos públicos no dom ínio da i novação e ajudar os Estados-Membros a 
cumprirem os objetivos da União da Inovaçã o. Por conseguinte, deverá prever-se um 
processo de adjudicação específico, que perm ita às entidad es adjudicantes instituírem 
uma parceria a longo prazo neste dom ínio, tendo em  vista o desenvolvim ento e a 
subsequente aquisição de produtos, serviços ou obras, novos e inovadores, desde que 
estes possam ser disponibilizados de acor do com  níveis de desem penho e custos 
previamente acordados. A parceria deve se r estruturada de form a a proporcionar a 
«procura do  mercado» necessária, incentiv ando ao desenvo lvimento de um a solução 
inovadora sem excluir outros produtos do mercado. 

(26) Tendo em  c onta os efeitos prejudiciais sobr e a concorrência, os procedim entos por 
negociação sem anúncio de concurso só de vem ser utilizados em circunstâncias muito 
excecionais. Essa ex ceção deve lim itar-se ao s casos  em que a pub licação não  é 
possível por razões de força m aior, em consonância com  a jurisprudência do Tribunal 
de Justiça da União Europeia, ou em que, desde o início, é evidente que a publicação 

                                                 
27 JO L 211 de 14.8.2009, p. 94.  
28 JO L 211 de 14.8.2009, p. 55.  
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não fom entará m ais concorrência, nom eadamente por só existir, obje tivamente, u m 
operador económ ico capaz de executar o c ontrato. Apenas as situações de 
exclusividade objetiva p oderão ju stificar o recurso ao procedim ento por negociação 
sem anúncio de concu rso, caso a situação de exclusividade não tenha sido criada pela 
própria en tidade adjudicante na perspetiva do futuro processo de adju dicação e n ão 
existam alternativas adequadas, cuja di sponibilidade deverá s er cuidadosam ente 
avaliada. 

(27) Os meios eletrónicos de informação e comunicação podem simplificar grandemente a 
publicação dos contrato s e aum entar a eficiê ncia e a transp arência dos  processos  de 
adjudicação, devendo tornar-se os meios normais de comunicação e de intercâmbio de 
informações nos pro cessos de contratação.  A utilização de m eios eletrónicos tam bém 
permite economias de tem po. Por c onseguinte, devem ser previstas disposições para 
reduzir os p razos mínimos em caso de utili zação de m eios eletrónicos, na condição , 
porém, de os m esmos serem  compatíveis  com  as m odalidades d e transm issão 
específicas previstas a nível da União. Além disso, se dispuserem de meios eletrónicos 
de inform ação e de co municação com  as fu ncionalidades adequadas,  as en tidades 
adjudicantes poderão evitar, detetar e corr igir os erros que ocorrem durante os 
procedimentos de adjudicação dos contratos públicos.  

(28) Os mercados dos contratos públicos da União têm vindo a registar uma forte tendência 
para a ag regação da pro cura pelos adquiren tes públicos, a fim de obter econom ias de 
escala, incluindo a redução dos preços e dos custos das transações, e de m elhorar e 
profissionalizar a gestão da contratação pública. É possív el cum prir este ob jetivo 
concentrando as aquisições em função quer do núm ero de entidades adjudicantes 
envolvidas, quer do volum e e do valor dos  contratos ao longo do tempo. Contudo, a 
agregação e a centralização das aquis ições devem ser atentamente acompanhadas para 
evitar a con centração excessiva do p oder de co mpra e as situações de conluio, assim 
como para preservar a transparência e a c oncorrência, bem como as oportunidades de 
acesso ao mercado para as pequenas e médias empresas.  

(29) Os instrum entos dos acordos-quad ro podem  c onstituir um a técn ica d e contratação 
eficaz em toda a Europa. No entanto, é necessário reforçar a concorrência, aumentando 
a transparência e o grau de acesso a contra tos celebrados por meio de acordos-quadro. 
É, por conseguinte, adequado rever as disposições aplicáve is a es tes aco rdos, 
permitindo, nom eadamente, a realização de miniconcursos para adjudicação de 
contratos específicos baseados no acordo e limitando a duração dos acordos-quadro. 

(30) Tendo em  c onta a experiência adquirida, é igualmente necessário ajustar as regras 
aplicáveis aos sistem as de aquisição  dinâmicos, de m odo a permitir que as entidades  
adjudicantes tirem  pleno partido das possibi lidades criadas por este instrum ento. É  
necessário simplificar estes sistemas, nomeadamente administrando-os sob a forma de 
concursos limitados, eliminando assim a necessidade de propostas indicativas, as quais 
foram identificadas com o um dos maiores  encargos associados a es tes sistemas. Por 
conseguinte, um  operador económ ico que ap resente um  pedido de participação e  
satisfaça os  critério s d e seleç ão d eve se r autorizado a participar nos processos de  
contratação levados a cabo atrav és do sistema de aquisição d inâmico. Esta técn ica de 
aquisição p ermite às  entidades ad judicantes disporem  de um  leque particularm ente 
amplo de propostas, assegurando assim  a melhor utilização possível dos fundos  
através de uma concorrência alargada. 
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(31) Além disso, assiste-se ao desenvo lvimento constante de novas t écnicas de aqu isição 
eletrónica, como os catálogos eletrónicos. Estes permitem aumentar a concorrência e 
melhorar a eficácia dos contratos públicos, nomeadamente através de ganhos de tempo 
e das econom ias conseguidas. No entanto, é necessário estabelecer certas regras para  
garantir que essa utilização cum pre o dispos to na presente diretiva e os princípios da 
igualdade de tratam ento, da não-discrim inação e da transp arência. Em especial, em 
caso de reabertura de um concurso nos te rmos de um acordo-quadro ou de aplicação 
de um sistema de aquisição dinâm ico ou quando são oferecidas garantias suficientes 
em m atéria de rastreab ilidade, de igualdade de tratam ento e de previsibilidade, a s 
entidades adjudican tes devem  ser autorizadas  a organizar concurso s par a a quisições 
específicas com  base e m catálogos  eletr ónicos previam ente transm itidos. De acordo 
com as regras aplicáveis aos meios eletrón icos de co municação, as entidad es 
adjudicantes devem  evitar os obstáculos in justificados ao  a cesso dos operadores 
económicos aos procedim entos de adjudicação e m que  as propostas deverão ser 
apresentadas sob a forma de catálogos eletrónicos e que asseguram o cumprimento dos 
princípios gerais da não-discriminação e da igualdade de tratamento. 

(32) As técnicas  de aquisição centralizada são cada vez m ais utilizadas na m aioria do s 
Estados-Membros. As centrais de com pras são encarregadas das aquisições ou  da 
adjudicação de contratos/celebração de acordos-quadro por conta de outras autoridades 
adjudicantes ou de outras entidades adjudi cantes. Dado o grande volume de com pras, 
estas técn icas perm item alargar a concorrê ncia e profissionalizar as aquisições  
públicas. Deverá, pois, ser prevista um a definição de central de com pras ao nível da 
União, destinada às entidades adjudicantes, sem impedir a continuação das aquisições 
comuns menos institucionalizadas e sistemáticas nem a prática ins tituída de recorrer a 
prestadores de serviço s que preparam e gerem  os procedim entos de adjudicação e m 
nome e por conta de um a entidade adjudicante. Há igualm ente que estabelecer regras 
relativas à repartição da responsabilidade pe la observância das obrigações previstas na  
presente diretiva, também no caso da adoção de m edidas corretivas, entre a central de  
compras e as entidad es adjudicantes que efetuam aquisições a partir ou  através des sa 
central. Sempre que a condução do s procedimentos de adju dicação seja da exclusiv a 
responsabilidade da central de com pras, esta deverá tam bém ser exclusiva e  
diretamente responsável pela legalidad e dos procedim entos. Se um a entidade 
adjudicante tom ar a seu cargo algum as pa rtes do procedim ento, por exem plo a  
reabertura do concurso nos termos de um acordo-quadro ou a adjudicação de contratos 
com base num  sistema de aquisição dinâm ico, deve continuar a ser responsável pelas  
fases do processo que lhe incumbem. 

(33) Os m eios eletrónicos d e com unicação são particularmente adequados para apoiar  
práticas e in strumentos de aquis ição centralizados, uma vez que pe rmitem reutilizar e 
tratar automaticamente os dados e minimizar os custos de informação e das transações. 
Por conseg uinte, a u tilização d esses m eios deve, num a prim eira fase, ser torna da 
obrigatória para as centrais de compras, facilitando também a convergência de práticas 
em toda a União. Deverá seguir-se-lhe um a obrigação geral de utilização de m eios 
eletrónicos de com unicação em  todos os procedimentos de adjudicação após um 
período transitório de dois anos. 

(34) A adjudicação conjunta de contratos por entidades ad judicantes de diferentes 
Estados-Membros enfrenta atualmente dificuldades jurídicas específicas, sobretudo no 
que se refere aos conflitos entre legisl ações nacionais. Embora a Diretiva 2004/17/C E 
tenha im plicitamente perm itido a adjudicação conjunta de contratos públicos 
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transfronteiras, na prática, vários sistemas jurídicos nacionais tornaram -nos, de for ma 
explícita o u im plícita, jurid icamente in certos ou impossíveis. As entidad es 
adjudicantes de diversos Estados-Mem bros podem  estar interessadas em cooperar e 
adjudicar conjuntam ente os seus contrato s para retirar o m áximo benefício do 
potencial do mercado interno em termos de economias de escala e de partilha de riscos 
e benefícios, nom eadamente para projetos  inovadores que im pliquem um  nível de 
risco superior ao que pode ser razoav elmente suportado por um a única entidade 
adjudicante. Por esse motivo, devem  se r fixadas novas regras em  matéria de 
adjudicação conjunta d e contratos públicos transfronteiras que determ inem a adoção 
de leg islação para facilita r a coop eração entre entidades adjudicantes em  todo o  
mercado único. As entidades adjudicante s dos diferentes Estados-Membros podem 
ainda criar pessoas jurídicas comuns ao abrigo do direito naciona l ou da União. Estes 
tipos de contratos de adjudicação conjunta devem ser objeto de regras específicas. 

(35) As especificações técnicas definidas  pelos adquirentes dev em permitir a abertura dos 
contratos públicos à concorrência. Para o efeito, deve ser possível apresentar propostas 
que reflitam a diversidade das soluções técnicas, de modo a obter um nível suf iciente 
de concorrência. Consequentemente, as espe cificações técnicas devem  ser elaboradas 
de form a a evitar um a redução  artificial da  co ncorrência a través de requisitos que  
favoreçam um  oper ador econ ómico específico ao  refletirem as principais  
características dos produtos, serviços ou obras habitual mente disponibilizados por 
este. A elaboração das especificações técnicas em termos de exigências funcionais e de 
desempenho perm ite geralm ente que este objetivo seja alcançado da m elhor for ma 
possível e favorece a inovação. Sempre que seja feita referência a uma norma europeia 
ou, na falta desta, a um a nor ma nacional, as entidades adjudican tes deverão ter e m 
conta as propostas que se baseiam noutros dispositivos equivalentes, que satisfazem os 
requisitos das entidades adjudicantes e que sã o equivalentes em  termos de segurança. 
Para dem onstrar a equivalência, pode se r exigido aos proponent es que apresen tem 
provas verificadas por terceiros; todavia,  devem tam bém ser perm itidos outros m eios 
de prova adequados, com o um  processo técnico do f abricante, se o operador  
económico em  causa não tiver acesso aos re feridos certificados  ou relatórios de 
ensaios, ou qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos estabelecidos.  

(36) As entidades adjudicantes que pretendam  c ontratar obras, produt os ou serviços com 
características específicas do ponto de vista ambiental, social ou outro devem  poder 
utilizar determ inados rótulos,  por  exem plo o rótulo ecológico europeu, rótulos 
ecológicos (plur i)nacionais ou qualquer outro rótulo, desde que os respetivos 
requisitos, incluindo a em balagem, este jam associados ao objeto do contrato, 
nomeadamente no que respeita à descrição do produto e à sua apresentação. Alé m 
disso, é indispensável que estes requisitos sejam de finidos e adotados com  base em 
critérios ob jetivamente verificáveis, atra vés de um processo em  que as partes 
interessadas, nom eadamente os organism os governam entais, os consum idores, os  
fabricantes, os distribuid ores e as organi zações ambientais possam participar, e que o 
rótulo seja acessível e esteja à disposição de todas as partes interessadas.  

(37) No caso dos contratos cujo objeto se destin a a ser utilizado por pessoas, quer se trate 
do público em  geral ou do pessoal da enti dade adjudicante, é necessário que as 
entidades adjudicantes, ao estabelecerem as especificações técnicas, tenh am em conta 
os critérios de acess ibilidade para as pe ssoas com  deficiên cia ou da conceção para 
todos os utilizadores, salvo em casos devidamente justificados. 
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(38) A fim de promover a participação das pequenas e médias empresas (PME) no mercado 
dos contratos públicos, deve ficar explicitamente previsto que os contratos podem  ser 
divididos em lotes, que podem ser hom ogéneos ou heterogéneos. Se os contratos 
forem divididos em lotes, as entidades adjudicantes são autorizadas, por exem plo para 
preservar a concorrência ou garantir a se gurança do abastecimento, a limitar o número 
de lotes a que um  ope rador económ ico pode  concorrer ou o núm ero de lotes que 
podem ser adjudicados a um único proponente. 

(39) Na medida em que sejam com patíveis com a necessidade de garantir o cum primento 
do objetivo das boas práticas com erciais, perm itindo ao m esmo tempo a m áxima 
flexibilidade, é oportuno prever a aplicação d a Diretiv a [2004/18/CE] relativa aos 
contratos públicos no que di z re speito aos r equisitos e m matéria de capa cidade 
económica e financeira e de provas docum entais. Prevê-se, por c onseguinte, que as  
entidades adjudicantes possam aplicar os critérios de seleção estabelecidos na Diretiva 
[2004/18/CE] e que, caso o façam , sejam obrigadas a ap licar as d isposições relativas, 
nomeadamente, a limites máximos para preencher os requisitos em matéria de volume 
de negócios e de auto-certificação. 

(40) É necessário evitar a adjudicação de contrato s públicos a op eradores económicos que 
tenham participado numa organização crim inosa ou sido condenados por corrupção, 
fraudes lesivas dos interesses financeiros da União ou branqueam ento de capitais. O 
não-pagamento de im postos ou de contribuições para a segurança social deve ser 
igualmente sancionado com a exclusão obrig atória a nível da União. Atendendo a que 
as entidades adjudicantes que não sejam  autoridades adjudicantes podem  não ter 
acesso a provas irrefutáveis nesta matéria, é apropriado deixar a aplicação ou não dos 
critérios de exclusão referidos na Dire tiva [2004/18/CE] ao critério das entidades 
adjudicantes. A obrigação de aplicar o disposto no artigo 55 .º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 
[2004/18] deve, por conseguinte, ser lim itada às entidades adjudicantes que seja m 
autoridades adjudicantes. Além  disso, as  entidades adjudicantes devem  ter a 
possibilidade de exclu ir cand idatos ou p roponentes por violação  de obrigaçõ es 
ambientais ou sociais, incluindo as regras em  matéria de acessibi lidades para pessoas 
com deficiência ou outros tipos de faltas pr ofissionais graves como, por exem plo, a 
violação das regras da concorrência ou dos direitos de propriedade intelectual.  

(41) Sempre que a tal sejam obrigadas ou optem  por satisfazer os critério s de exclusão 
acima m encionados, as entid ades adj udicantes deverão aplicar a Diretiva  
[2004/18/CEE] no que respeita à possibilidade de os operadores económicos adotarem 
medidas de execução para remediar as consequências de eventuais infrações penais ou 
irregularidades e efetivamente evitar novas ocorrências de comportamentos ilícitos.  

(42) As entidades adjudicantes poderão exigir a adoção de m edidas ou de sistem as de 
gestão ambiental durante a execução de um contrato público. Os sistem as de gestão 
ambiental, independentemente do seu regist o nos term os dos instrum entos da União 
como o Regulam ento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativo  à particip ação voluntária de o rganizações num 
sistema co munitário d e ecoges tão e aud itoria (EMAS) 29, poderão dem onstrar a 
capacidade técnica do o perador económico para a realização  do contrato . A descrição 
das m edidas aplicadas pelo operador económ ico para garantir o m esmo nível de  
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proteção do ambiente deverá ser aceite co mo meio de prova alternativo aos sistemas 
de gestão ambiental registados, quando aquele operador não tiver acesso a sistemas de 
gestão ambiental registados ou não tiver a possibilid ade de o obter dentro dos prazo s 
estabelecidos. 

(43) A adjudicação de um contrato deverá realiz ar-se com base em critérios objetivos, que 
assegurem o respeito dos prin cípios da trans parência, da não-discrim inação e da 
igualdade d e tratam ento. Esses  critérios  devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência ef etiva, mesmo que as entidades adjudicantes 
necessitem de obras, produtos e serviços de elevada qualidade perfeitamente adaptados 
às suas necessidades. Consequentem ente, as entidades adjudicantes devem  ser 
autorizadas a adotar como cr itérios de adjudicação a «p roposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço m ais baixo», te ndo em conta que, no segundo caso, podem 
definir no rmas de qualidade adeq uadas por  via de especificaçõ es técnicas ou de 
condições de execução dos contratos. 

(44) Sempre que as entidades adjudicantes decidam adjudicar o contrato ao proponente que 
apresentou a proposta econom icamente mais vantajosa, deverão definir os critérios de  
adjudicação que usarão para avaliar as prop ostas com  vista a identificar a que 
apresenta a m elhor relação qualidad e/preço. A d eterminação desses critérios dep ende 
do objeto  d o contr ato, na m edida em  que este s devem  perm itir ava liar o n ível d e 
desempenho de cada proposta em relação ao objeto do contrato, tal com o definido nas 
especificações técnicas, bem como estimar a relação qualidade/preço de cada proposta. 
Os critérios  de adjud icação es colhidos não co nferem à entidade adjudicante u ma 
liberdade d e esco lha ilim itada, devendo a ssegurar a poss ibilidade de concorrência 
efetiva e ser acom panhados de requisito s que perm itam um a verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes. 

(45) É extrem amente i mportante tirar o m áximo proveito do potencial dos contratos  
públicos para cum prir os objetivos da estratégia Europa 2020 para um crescim ento 
sustentável. Tendo em conta as grandes difere nças entre os setores específicos e entre 
os mercados, não seria contudo adequado defini r requisitos gerais obrigatórios para os 
contratos públicos em  matéria am biental, social e de inovação. O sistema legislativo 
da União já estabeleceu requis itos obrigatórios para a contratação púb lica tendentes a 
alcançar objetivos específicos nos setores dos veículos de tr ansporte rodoviário 
(Diretiva 2009/33/CE do Parlam ento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, 
relativa à prom oção de veículos de transporte rodoviári o não poluentes e 
energeticamente eficientes 30) e do equipam ento de escritó rio (Regulam ento (CE) n.º 
106/2008 do Parlamento Europeu e do Consel ho, de 15 de ja neiro de 2008, relativo a 
um Program a Comunitário de Rotulagem  e m Matéria de Eficiência E nergética para 
Equipamento de Escritório31). Além disso, a definição de metodologias comuns para o 
cálculo dos custos ao longo do ciclo de vida tem  revela do avanços significativos . 
Afigura-se portanto adequado continuar nesse cam inho, deixando que a legislação 
setorial específica defina objetivos e metas obrigatórias em função das políticas e das 
condições do setor em causa, e promover o desenvolvimento e a adoção de abordagens 
europeias para determ inar os custos ao longo do ciclo de vida com o um  incentivo 

                                                 
30 JO L 120 de 15.5.2009, p. 5. 
31 JO L 39 de 13.2.2008, p. 1. 



 

PT 28   PT 

adicional à utilização  dos contratos públicos para apoiar o des envolvimento 
sustentável.  

(46) Estas medidas seto riais devem ser com plementadas por uma adaptação  das diretiv as 
relativas aos contratos públic os que confira poderes às entidades adjudicantes para 
prosseguirem os objetivos da estratégia Europa 2020 nos seus planos de aquisição. Por 
conseguinte, deve ficar claro que as en tidades adjudicantes podem  determ inar a  
proposta econom icamente m ais vantajosa e o preço mais baixo utilizando um a 
abordagem assente no cálculo dos custos do ciclo de vi da, desde que a m etodologia 
utilizada seja definida de form a objetiva e não discriminatória e perm ita o acesso de  
todos os interessados. E ste conceito inclui todos os custos  ao longo do ciclo de vida 
das obras, produtos ou serviços, tanto inte rnos (com o os que dizem  respeito ao 
desenvolvimento, à pro dução, à utilização e à elim inação no fi m de  vida), como 
externos, desde que os m esmos possam  ser quantificados m onetariamente e  
controlados. Deverão ser desenvolvidas m etodologias comuns a nível da União para o 
cálculo dos custos ao longo do ciclo de vida  de categorias especí ficas de produtos ou 
serviços e, sempre que seja desenvolvida uma metodologia desse tipo, a sua utilização 
deverá ser tornada obrigatória. 

(47) Além disso, nas especificações técnicas e critérios d e ad judicação, as entid ades 
adjudicantes devem ser autorizadas a m encionar um processo de produção específico, 
um determ inado m odo de prestação de se rviços ou um  processo específico para 
qualquer outra etapa do ciclo de vida de  um produto ou serviç o, desde que estejam 
relacionados com  o objeto do contrato. A fim de integrar m elhor as considerações 
sociais nos contratos públicos, os adquirent es devem ter a possibilidade de incluir nos  
critérios de adjudicação  que  determinam a prop osta economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com  as condiçõ es de trabalho das pessoas diretam ente 
envolvidas no processo  de produ ção ou de p restação de serviços em  causa. Essas  
características apenas pode m respeitar à proteção da saúde do pessoal envolvido no 
processo de produção ou ao favor ecimento da integração social das pessoas com 
deficiência ou de m embros de gru pos vul neráveis entre o  pessoal destacado  par a 
executar o contrato, inclui ndo a questão das acessibili dades para pessoas com 
deficiência. Qualquer critéri o de adjudicação dessa natu reza deve, em  todo o caso, 
continuar a  estar lim itado às cara cterísticas com  consequências im ediatas para o 
pessoal no seu am biente de trabalho. Os eventuais critério s desse tipo  devem ser  
aplicados em confor midade com  a  Diretiva 96/71/CE do Parlam ento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezem bro de 1996, relativ a ao destacam ento de trabalhadores no 
âmbito de um a prestação de serviço 32 e de for ma a não discrim inar, direta ou 
indiretamente, os operadores económ icos de outros Estados-Mem bros ou de países 
terceiros que sejam  partes no acordo ou e m Acordos de Com ércio Livre em  que a 
União seja parte contratante. 

(48) No que se refere aos contratos de serviços  e aos contratos relacionados com  projetos 
de obras, as entidades adjudicantes devem  também poder utilizar com o critério de 
adjudicação a qualificação da organização e a experiência do pessoal de stacado para 
executar o contrato em causa, dado estas características poderem afetar a qualidade da 
execução do contrato e, consequentemente, o valor económico da proposta. 
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(49) As propostas que se revelem  anormalmente baixas em  relação à prestação em  causa 
podem ser baseadas em  pressupostos ou práticas  incorretos do ponto de vista técnico, 
económico ou jurídico. Para evitar eventu ais desvantagens dur ante a execução do 
contrato, as entidades adjudicantes devem ser obrigadas a pedir es clarecimentos sobre 
o preço cobrado caso um a proposta apresent e preços significativam ente mais baixos 
que os dos outros proponentes. Se o propone nte não conseguir dar um a explicação 
válida, a entidade adjudicante poderá exclui r a proposta. E ssa exclusão deverá ser  
obrigatória nos casos em que a entidade adjudicante tiver determ inado que o preço 
anormalmente baixo resulta do incumprimento de legislação obrigatória da União nos 
domínios social, laboral ou am biental ou de disposições internaci onais de direito do 
trabalho. 

(50) As condições de execução dos contratos sã o compatíveis com  a pr esente diretiva se 
não forem  direta ou indiretam ente discrim inatórias, estiverem  ligadas ao objeto do 
contrato e constarem  do anúncio utilizado co mo meio de abertura de concurso ou na 
documentação relativa ao concurso. Podem, nomeadamente, ter por objetivo promover 
a formação profissional no local de trabalho, o emprego das pessoas com dificuldades 
especiais de inserção, a luta contra o desem prego, a proteção do ambiente ou o  
bem-estar animal. A título de exemplo, poderão citar-s e as obrigações  — aplicáveis 
durante a execução do  contra to — de recru tamento de  desem pregados de longa 
duração ou de realização de ações de formação para desempregados ou para jovens, de 
cumprimento, na sua substância, das c onvenções fundam entais da Organização 
Internacional do Trabalho, m esmo quando nã o tenham sido transpos tas para o direito 
nacional, ou de recrutam ento de um núm ero de pessoas com  deficiência superior ao  
exigido pela legislação nacional. 

(51) As disposições legais e regulam entares e as convenções coletiva s vigentes, tanto a 
nível nacional com o da União, relativa s às condições labor ais e à segurança no 
trabalho aplicam-se durante a execução de um contrato, desde que as disposições nelas 
contidas e a respetiva aplicação sejam  conformes com o direito da União. Em  
situações transfronteiras, em que os trabalhadores de  um Estado-Membro prestam 
serviços noutro Estado-Membro para a execu ção de um contrato, a Diretiva 96/71/C E 
do Parlam ento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalh adores no âmbito de um a prestação de serviços 33, enuncia as 
condições mínimas que devem  ser respeitada s no país de acolhim ento relativamente 
aos trabalhadores destacados. Quando a legislação nacional contiver disposições nesse 
sentido, o incum primento dessas obrigações poderá ser considerado como falta grav e 
por parte do operador económ ico em causa, passível de acarretar a exclusão desse 
operador dos procedimentos de adjudicação de um contrato público. 

(52) O Regulamento (CEE, Euratom ) n.º 1182/ 71 do Conselho, de 3 de junho de 1971, 
relativo à d eterminação das reg ras aplicáv eis aos prazo s, às datas e aos term os34, 
aplica-se ao cálculo dos prazos previstos na presente diretiva. 

(53) É necessário especificar em que condições as  modificações de um  contrato durante a 
sua execução exigem um  novo processo de adjudicação, tendo e m conta a  
jurisprudência pertinente do Tribunal de Jus tiça da União Europeia. É  obrigatório um 
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novo processo de adjud icação em caso de altera ções materiais ao con trato inicial, em 
particular d o âm bito de aplicação  e do  te or dos direitos e ob rigações m útuos das 
partes, incluindo a distribuição de direitos de  propriedade intelectual. Essas alterações 
demonstram a intenção das partes de rene gociar termos ou condições essenciais desse 
contrato. Tal verifica-se, em  particular, nos casos em  que  as condições alteradas 
poderiam ter tido influência no result ado do procedim ento, se tivessem  sido 
inicialmente contempladas. 

(54) As entidades adjudicantes poderão ser confr ontadas com ci rcunstâncias externas que 
não podiam ter prev isto quando da adjudica ção do contrato.  Nesse caso,  é necessária  
alguma flexibilidade para adaptar o contrato  a essas circunstâncias sem novo processo 
de adjudicação. O conceito de  circunstâncias imprevisíveis  refere-se a fact os que a 
entidade adjudicante não podia prever, apesar de ter preparado a adjudicação inicial de 
forma razoavelmente diligente, tendo em conta os m eios que tinha à sua  disposição, a 
natureza e as características do projeto espe cífico, as boas práticas no dom ínio em 
questão e a necessidade de assegurar uma relação adequada entre os recursos gastos na 
preparação da adjudicação do contrato e o se u valor previsível. Contudo, este conceito 
não se pode aplicar no s casos em  que um a modificação dá lugar a uma alteração da 
natureza global do contrato público, por exemplo substituindo obras, produtos ou 
serviços a adjudicar por algo diferente ou alterando profundamente o tipo de contrato, 
uma vez que, em tal situação, é previsível que o resultado final seja influenciado. 

(55) Em conformidade com os princípios da igua ldade de tratamento e da transparência, o 
proponente selecionado não deve ser substitu ído por outro operador económ ico sem 
reabertura do concurso relativo ao contrat o. Todavia, o adjudicatário do contrato pode 
sofrer algu mas m udanças es truturais durante a sua ex ecução, no meadamente 
reorganizações puram ente internas, pro cessos de fusão e de aquisição ou de 
insolvência. Essas alterações es truturais n ão devem  exigir auto maticamente a 
condução d e novos procedim entos de adjudicação para o  conjunto d os contratos 
executados pela empresa em causa.  

(56) Deverá s er conferida às en tidades adjudicantes, a níve l dos próprios contratos, a 
possibilidade de prever m odificações atra vés de cláusu las de revis ão, m as essas 
disposições não lhes devem  dar um a m argem de m anobra ilim itada. A presente 
diretiva define, assim , em que m edida podem ser prev istas modificações ao contrato 
inicial.  

(57) A avaliação demonstrou que os Estados-Membros não acompanham de forma coerente 
e sis temática a aplicação e o funcionamento das reg ras em  m atéria de contratação 
pública. Este facto tem  um  i mpacto negati vo na correta aplicação das disposições 
decorrentes dessas diretivas, o que gera cust os elevados e grande incerteza. Vário s 
Estados-Membros nomearam um organismo central nacional para tr atar das questões  
relativas ao s contra tos públicos, m as as funções que lhes são confiadas variam 
consideravelmente de um  Estado-Membro para o outro. A existên cia de mecanismos 
de acompanhamento e de controlo mais claros, mais coerentes e com maior autoridade 
aumentaria o conhecim ento sobre o func ionamento das regras em m atéria de  
contratação pública e a segurança jurídica para as empresas e as entidades adjudicantes 
e contrib uiria para pro mover condições  equ itativas. Esses m ecanismos poderiam 
funcionar com o instru mentos de deteção  e de resolu ção rápid a de problem as, 
nomeadamente no que respeita aos projetos cofinanciados pela União, bem  como de 
identificação de deficiências es truturais. É particularmente necessário coordenar estes 
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mecanismos para assegurar a ap licação, o controlo e o  acompanhamento coerentes da 
política de contratos públicos, bem com o uma avaliação s istemática d os resu ltados 
dessa política em toda a União. 

(58) Os Estados-Membros devem designar uma única autoridade nacional responsável pelo 
acompanhamento, aplicação e controlo dos contratos púb licos. Esse organismo central 
deve obter infor mações em  pri meira m ão e e m tem po oportuno, particularm ente no  
que respeita aos diferentes problemas que afetam a aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos. Deverá estar em  condiçõ es de apresentar informações im ediatas 
sobre o desenrolar da po lítica adotada e as frag ilidades potenciais da leg islação e d as 
práticas nacionais, bem  como contribuir para  a rápida iden tificação de so luções. Para 
efeitos de u m combate eficiente à corrupção  e à fraude, es se organ ismo central e o  
público em  geral deverão tam bém t er a po ssibilidade de inspecionar os textos dos 
contratos celebrados. Os contratos de valo r elevado deverão, por conseguinte, ser  
transmitidos ao organismo de fiscalização, bem como autorizado o acesso aos mesmos 
pelas pessoas interessadas, na m edida em  que tal não ponha em  ca usa interesses 
legítimos públicos ou privados. 

(59) Nem todas as entidades  adjud icantes disp orão a níve l inte rno dos conhecim entos 
necessários para gerir c ontratos económ ica ou tecnic amente complexos. Neste 
contexto, um apoio profissional adequado seria um complemento eficaz das atividades 
de acom panhamento e de controlo. Por um  la do, é possível alcançar este objetivo 
através de instrum entos de partilh a de conhecim entos (centros de conh ecimento) que 
disponibilizem assistência técn ica às entidades adjudicante s, por outro, as em presas, 
nomeadamente as  PM E, beneficiariam  dessa  assis tência adm inistrativa, sobretu do 
quando participam em processos de contratação de natureza transfronteiras.  

(60) Existem já estruturas ou mecanismos de acompanhamento, fiscalização e apoio a nível 
nacional que podem, naturalmente, ser utilizados para assegurar o acompanhamento, a 
execução e o contro lo dos contratos públicos e prestar o apoio nece ssário às entidades 
adjudicantes e aos operadores económicos. 

(61) É necessária um a cooperação eficaz para assegurar um  aconselham ento e prá ticas 
coerentes em cada Es tado-Membro e no conjunto da União. Os organism os 
encarregados do acom panhamento, aplicação, c ontrolo e as sistência técnica devem 
poder partilhar inform ações e cooperar en tre si; neste m esmo quadro, a autoridade 
nacional designada por cada Estado-Mem bro deverá funcionar como ponto de 
contacto preferencial co m os serviços da Comissão para efeitos de recolha de dados, 
intercâmbio de inform ações e acompanham ento da aplicação da legislação da União 
em matéria de contratos públicos. 

(62) Tendo em vista a adaptação  aos rápido s progressos técnicos, económ icos e  
regulamentares, a Comissão deve estar habil itada a adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o Funci onamento da União Europeia no que diz 
respeito a alguns elem entos não essenciais da presente diretiva. Com  efeito, dada a 
necessidade de cum prir acordos internaci onais, devem s er conferidas à Com issão 
competências para m odificar as regras técn icas dos m étodos de cálculo relativos aos 
limiares, bem como para rever periodicam ente os próprios lim iares; as referências à 
nomenclatura CPV podem  sofrer alterações  regulam entares a nível da UE e será 
necessário refletir essas  alterações no text o da presente diretiva; as modalidades e 
características técn icas dos dispositivos de receção el etrónica deverão acom panhar a 
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evolução tecnológica e as necessidades ad ministrativas; é igualm ente neces sário 
conferir co mpetências à Com issão para to rnar obrigató rias as norm as técnicas e m 
matéria de comunicação eletrónica, a fim de assegurar a interoperabilidade técnica dos 
formatos, processos e mensagens referentes  aos contratos públicos adjudicados com 
recurso a meios eletrónicos de comunicação, tendo em conta a evolução tecnológ ica e 
as neces sidades adm inistrativas; d evem igualmente ser conferidas à Com issão 
competências para adaptar o teor obrigatório das inform ações a incluir nos anúncios, 
de modo a refletir as necessi dades administrativas e as alterações na regulam entação 
tanto a n ível nacio nal com o da UE. A lis ta dos atos legislativos da União que 
estabelecem metodologias comuns para calcu lar os cu stos ao longo do  ciclo de vida 
referidos no artigo 77.º, n.º 3, e a lista das convenções internacionais no domínio social 
e ambiental referidas nos artigos 70.º e 79.º, assim como a lista da leg islação da União 
referida no artigo 27.º, n.º 3, cuja execução cria um a presunção de livre  acesso a u m 
dado mercado, bem como o anexo II, referido no artigo 4.º, n.º 4, que estabelece a lista 
dos atos legislativos a ter em  conta na avaliação da existência de direitos especiais ou 
exclusivos, deverão ser rapidam ente adapta das, de m odo a incorporar as m edidas 
tomadas num plano setorial. Para satisfaze r esta necessidade, a Com issão deve estar 
habilitada a atualizar essas listas.  

(63) É particularmente importante que a Comissão proceda às devidas consultas durante os  
trabalhos preparatórios, inclus ive a nível d e peritos. No con texto da preparação e d a 
elaboração dos atos delegados, a Com issão deverá as segurar um a transm issão 
simultânea, atempada e adequada dos documentos relevantes ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho. 

(64) Para garantir condições uniform es de aplicaç ão da presente dire tiva, assim como do 
procedimento de transmissão e publicação dos dados referidos no anexo IX e dos 
procedimentos de elaboração e de transm issão de anúncios, os for mulários-tipo para 
publicação de anúncios, bem como as nor mas processuais e de transm issão de  
mensagens e o m odelo com um a ser usado pelos organismos de fiscalização para 
elaborar o relató rio de execução e estatís tico, devem ser conferidas co mpetências de 
execução à Comissão. Essas competências devem ser exercidas em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlam ento Europeu e do Conselho, de 16 de 
fevereiro de 2011, que estabelece as regras  e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo  pelos Es tados Me mbros do exercício das co mpetências de 
execução pela Comissão35. O procedimento consultivo deverá ser utilizado para adotar 
atos de execução que não tenham quaisquer im pactos, quer do ponto de vista 
financeiro, quer na natureza e no  âm bito das obrigaçõ es decorrentes da pres ente 
diretiva. Pelo contrário, estes atos car acterizam-se pela su a finalidade m eramente 
administrativa e po r servirem  para facil itar a aplic ação d as reg ras d efinidas p ela 
presente d iretiva. Além disso, é convenien te as decisões para  determ inar se um a 
atividade está diretamente exposta à concor rência em mercados de livre acesso serem 
adotadas de m odo a garantir cond ições de aplicação un iforme dessa disposição.  Por 
conseguinte, devem ser conferidas com petências de execução à Com issão também no 
que respeita às d isposições pormenorizadas de aplicação do procedimento previsto no 
artigo 28.º para determ inar a aplicabilidad e do artigo 27.º e dessas m esmas decisões. 
Essas competências d evem ser exercidas nos term os do Regulam ento (UE)  
n.º 182/2011 do Parlam ento Europeu e do C onselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
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estabelece as regras e os  princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo  pelos 
Estados-Membros do exercício das  competências de execu ção pela Com issão36. Para 
adoção desses atos de execução, deverá recorrer-se ao procedimento consultivo.  

(65) Atendendo a que o ob jetivo da presente d iretiva, designadamente a coordenação  das 
disposições legislativas, regulam entares e adm inistrativas dos Estados-Mem bros 
aplicáveis a determ inados proced imentos de  adjudicação  de contratos p úblicos, não  
pode ser suficientem ente realizado pelos Estados-Membros e pode , por conseguinte, 
ser mais facilmente alcançado ao nível da União, esta última pode tom ar medidas em 
conformidade com o princípio da subsidia riedade consagrado no artigo 5.º do Tratado 
da União Europeia. Em  confor midade com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, a presente direti va não excede o necessário para ating ir 
aquele objetivo. 

(66) A Diretiva 2004/17/CE deve, portanto, ser revogada. 

(67) Em conf ormidade com a Declaraç ão Política Conjunta dos Estados- Membros e da 
Comissão sobre os docum entos explica tivos, de [data], os Estados-Mem bros 
comprometeram-se a anexar à notificação das s uas medidas de transpos ição, quando 
tal se justifique, um  ou mais documentos que explicitem a relação entre as secções  de 
uma diretiva e as partes co rrespondentes dos instrum entos de transposição nacionais. 
No caso da presente diretiva, o legislador  con sidera que s e justif ica a  transm issão 
desses documentos. 

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA: 

TÍTULO I: ÂMBITO DE APLICAÇÃO, DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS GERAIS 

CAPÍTULO I: Objeto e definições 

Artigo 1.º: Objeto e definições 

Artigo 2.º: Definições 

Artigo 3.º: Contratos mistos e contratos que abrangem várias atividades  

CAPÍTULO II: Âmbito de aplicação pessoal: definição das atividades e das entidades 
abrangidas 

SECÇÃO 1: ENTIDADES 

Artigo 4.º: Entidades adjudicantes 

SECÇÃO 2: ATIVIDADES 

Artigo 5.º: Gás e combustível para aquecimento 

Artigo 6.º: Eletricidade 

Artigo 7.º: Água 
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Artigo 8.º: Serviços de transporte 

Artigo 9.º: Portos e aeroportos 

Artigo 10.º: Serviços postais 

Artigo 11.º: Extração d e petróleo  e gás e pr ospeção ou  extração de carvão  ou d e outros 
combustíveis sólidos 

CAPÍTULO III: Âmbito de aplicação material 

SECÇÃO 1: LIMIARES 

Artigo 12.º: Limiares 

Artigo 13.º: Métodos de cálculo do valor estimado do contrato 

Artigo 14.º: Revisão dos limiares 

SECÇÃO 2 : CONTR ATOS EXCL UÍDOS E CONCURSOS PARA TRAB ALHOS DE  
CONCEÇÃO 

Subsecção 1: Exclu sões aplicáveis  a todas as entidades adjudican tes e exclusões  especiais  
para os setores da água e da energia  

Artigo 15.º: Contratos adjudicados para fins de revenda ou locação a terceiros 

Artigo 16.º: Contratos e concursos para trab alhos de conceção adjudicados ou organizado s 
para outros fins que não o exercício de um a atividade ab rangida ou  para exercício dessa 
atividade num país terceiro 

Artigo 17.º: Defesa e segurança 

Artigo 18.º: Contratos adjudicado s e concursos  para trabalhos de conceção organizados de 
acordo com regras internacionais 

Artigo 19.º: Exclusões específicas para os contratos de serviços 

Artigo 20.º: Contratos celebrados  por certas en tidades adjudicantes para aquisi ção de água e 
para fornecimento de energia ou de combustíveis destinados à produção de energia 

Subsecção 2 : Relações especiais (en tidades con troladas, cooperação, empresas as sociadas e 
empresas comuns) 

Artigo 21.º: Relações entre as autoridades públicas 

Artigo 22.º: Contratos adjudicados a uma empresa associada 

Artigo 23.º: Contratos adjudicados a uma empresa comum ou a uma entidade adjudicante que 
integre uma empresa comum 

Artigo 24.º: Comunicação de informações 
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Subsecção 3: Situações específicas 

Artigo 25.º: Serviços de investigação e desenvolvimento 

Artigo 26.º: Contratos sujeitos a regimes especiais 

Subsecção 4: Ativid ades diretam ente expostas à concorrência e d isposições p rocessuais 
aplicáveis 

Artigo 27.º: Atividades diretamente expostas à concorrência 

Artigo 28.º: Procedimento para determinar a aplicação do artigo 27.º 

CAPÍTULO IV: Princípios gerais 

Artigo 29.º: Princípios de adjudicação 

Artigo 30.º: Operadores económicos 

Artigo 31.º: Contratos reservados 

Artigo 32.º: Confidencialidade 

Artigo 33.º: Regras aplicáveis às comunicações 

Artigo 34.º: Obrigação geral de utilizar meios eletrónicos de comunicação 

Artigo 35.º: Nomenclaturas 

Artigo 36.º: Conflitos de interesses 

Artigo 37.º: Conduta ilícita 

TÍTULO II: DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS 

CAPÍTULO I: Procedimentos 

Artigo 38.º: Condições relativas ao Acordo sobre Contratos Públicos e outros acordos 
internacionais 

Artigo 39.º: Escolha dos procedimentos 

Artigo 40.º: Concurso público 

Artigo 41.º: Concurso limitado 

Artigo 42.º: Procedimento por negociação com abertura prévia de concurso 

Artigo 43.º: Parceria para a inovação 

Artigo 44.º: Utilização do procedimento por negociação sem abertura prévia de concurso 
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CAPÍTULO II: Técnicas e instrumentos para a contratação pública eletrónica e 
agregada 

Artigo 45.º Acordos-quadro 

Artigo 46.º: Sistemas de aquisição dinâmicos 

Artigo 47.º: Leilões eletrónicos 

Artigo 48.º: Catálogos eletrónicos 

Artigo 49.º: Atividades de compras centralizadas e centrais de compras 

Artigo 50.º: Atividades auxiliares de aquisição 

Artigo 51.º: Iniciativas conjuntas de aquisição ocasionais 

Artigo 52.º: Iniciativas conjunt as de aquisição entre en tidades adjudicantes de Estados-
Membros diferentes 

CAPÍTULO III: Condução do procedimento 

SECÇÃO 1: PREPARAÇÃO  

Artigo 53.º: Consulta preliminar ao mercado 

Artigo 54.º: Especificações técnicas 

Artigo 55.º: Rótulos 

Artigo 56.º: Relatórios de ensaios, certificação e outros meios de prova 

Artigo 57.º: Comunicação das especificações técnicas 

Artigo 58.º: Variantes 

Artigo 59.º: Divisão dos contratos em lotes 

Artigo 60.º: Fixação de prazos 

SECÇÃO 2: PUBLICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

Artigo 61.º: Anúncios periódicos indicativos 

Artigo 62.º: Anúncios relativos à existência de um sistema de qualificação 

Artigo 63.º: Anúncios de concurso 

Artigo 64.º: Anúncios de adjudicação 

Artigo 65.º: Elaboração e modalidades de publicação dos anúncios 

Artigo 66.º: Publicação a nível nacional 
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Artigo 67.º: Disponibilidade eletrónica da documentação relativa ao concurso 

Artigo 68.º: Convites para apresentação de propostas o u para neg ociação e convites à 
confirmação de interesse 

Artigo 69.º: Informação aos requerentes de qualificação, aos candidatos e aos proponentes 

SECÇÃO 3: SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E ADJUDICAÇÃO DOS CONTRATOS 

Artigo 70.º: Princípios gerais 

Subsecção 1: Qualificação e seleção qualitativa 

Artigo 71.º: Sistemas de qualificação 

Artigo 72.º: Critérios de seleção qualitativa 

Artigo 73.º: Recurso às capacidades de outras entidades 

Artigo 74.º: Utiliza ção dos critérios de exclusão e de seleção p revistos na  [Diretiva  
2004/18/CE] 

Artigo 75.º: Normas de garantia de qualidade e normas de gestão ambiental 

Subsecção 2: Adjudicação do contrato 

Artigo 76.º: Critérios de adjudicação 

Artigo 77.º Cálculo do custo do ciclo de vida 

Artigo 78.º: Impedimentos à adjudicação  
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TÍTULO I 
ÂMBITO DE APLICAÇÃO, DEFINIÇÕES E 

PRINCÍPIOS GERAIS 

CAPÍTULO I 
Objeto e definições 

Artigo 1.º 
Objeto e definições 

1. A presente diretiva es tabelece regras para os procedimentos aplicáveis aos contratos  
celebrados pelas entid ades ad judicantes, confor me definido no artigo 4.°, no 
respeitante aos contrato s e aos con cursos para trabalhos de conceção cujo valo r 
estimado não seja inferior aos limiares definidos no artigo 12.º.  

2. Na aceção da presente diretiva, por «processo de adjudicação», entende-se a compra 
ou outra form a de aquisição de obras, produtos ou serviços por uma ou m ais 
entidades adjudicantes a operadores económ icos selecionados pelas m esmas, desde  
que essas obras, produtos ou serviços vise m a realiza ção de um a das ativ idades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º. 

Um conjunto de obras, de pr odutos e/ou de serviços, m esmo que adquiridos através 
de diferente s contra tos, constitu i u m processo de adjudic ação único na aceção d a 
presente diretiva, se os contratos integrarem um único projeto.  

Artigo 2.º 
Definições 

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

(1) «Autoridades adjudicantes», o Estado, as  autoridades locais ou regionais, os 
organismos de dire ito público, as associações constituídas por uma ou várias d essas 
autoridades ou um ou mais desses organismos de direito público; 

(2) «Autoridades regionais», todas as autori dades das unidades adm inistrativas das 
NUTS 1 e 2, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu 
e do Conselho37; 

(3) «Autoridades locais», todas as autoridade s das unidades administrativas da NUTS 3 
e das unidades adm inistrativas m ais pequenas, nos term os do Regulam ento (CE)  
n.º 1059/2003; 
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(4) «Organismo de direito público», qualque r organism o que apresente todas as 
seguintes características: 

(a) Foi criado para ou tem por objetivo es pecífico satisfazer necessid ades de  
interesse g eral, s em cará ter ind ustrial ou com ercial; para o efeito, um 
organismo que opera em  condições norm ais de m ercado, tem fins lucrativos e 
assume os preju ízos resultan tes do  exercício d a sua ativ idade não tem por  
objetivo satisfazer necessidades d e in teresse geral nem tem  um  caráter 
industrial ou comercial; 

(b) É dotado de personalidade jurídica; 

(c) É financiado m aioritariamente pelo  Estado, pelas auto ridades locais ou 
regionais ou por outr os organism os de direito púb lico, ou cuja gestão esteja 
sujeita a contro lo p or parte d esses organism os, ou em  cujo órgão 
administrativo, de direção ou de superv isão m ais de m etade dos mem bros 
sejam designados pelo Estado, pelas auto ridades locais ou regionais ou por 
outros organismos de direito público; 

(5) «Empresa pública», qualquer em presa em relação à qual as autoridades adjudicantes 
possam exercer, direta ou indiretam ente, uma influência dominante, por motivos de 
propriedade, participação financeira ou regras que lhe sejam aplicáveis; 

(6) «Direitos especiais ou exclusivos», di reitos concedidos por um a autoridade  
competente do Estado-Mem bro em  causa, por m eio de qualquer disposição 
legislativa, regulam entar ou adm inistrativa que tenha por efeito reservar a um a ou 
mais entidades o exercício de um a atividade definida nos artigos 5.º a 11.º e afetar 
substancialmente a capacidade de outras entidades para exercerem  essa m esma 
atividade; 

(7) «Contratos de fornecimento, de obras e de  serviços», contratos a título oneroso, 
celebrados por escrito entre um a ou várias das entid ades adjudican tes referidas no 
artigo 4.º, n.º 3, e um ou m ais operador es económ icos e que têm  por objeto a  
execução de obras, o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços na aceção 
da presente diretiva; 

(8) «Contratos de obras», contratos com um dos seguintes objetos: 

(a) a execução ou a conceção e a execução  de obras relacionadas com  uma das 
atividades na aceção do anexo II,  

(b) a execução ou a conceção e a execução de uma obra,  

(c) a realização , por qualquer m eio, de um a obra que satisfaça as neces sidades 
especificadas pela auto ridade adjudicante que exerce um a influência decisiva 
sobre o tipo ou sobre a conceção da obra; 

(9) «Obra», o resultado de um  conjunto de tr abalhos de construção ou de engenharia 
civil destinado a desempenhar, por si só, uma função económica ou técnica; 

(10) «Contratos de fornecimento», contratos cujo objeto é a compra, a locação financeira, 
a locação o u a locação -venda, co m ou se m opção de com pra, de produtos. Um 
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contrato de fornecimento pode incluir, a t ítulo acessório, as operações de m ontagem 
e instalação; 

(11) «Contratos de serviços », contratos  que tê m por objeto a prestação de serviços  
distintos dos mencionados no n.º 8; 

(12) «Operador económ ico», qualquer pessoa si ngular ou coletiva ou um a entidade  
adjudicante ou um agrupam ento dessas pessoas e/ou entidades que oferece a 
execução d e e mpreitadas e/ou de obras, fornece produtos ou presta serviço s no 
mercado; 

(13) «Proponente», um operador económico que apresenta uma proposta;  

(14) «Candidato», um operador económico que tenha solicitado um convite ou tenha sido 
convidado a participar num concurso limitado, num procedimento por negociação ou 
numa parceria para a inovação; 

(15) «Documentação relativa ao concurso», todos os documentos produzidos ou referidos 
pela autoridade adjudicante para descreve r ou determ inar elementos do concurso ou 
do processo , inclu indo o anúncio d e concur so, o anúncio d e pré-inform ação ou os 
anúncios relativos à ex istência de um  si stema de qualificação, quand o utilizado s 
como m eios de abertu ra de concurso, as  especificaçõ es técnicas, as condições 
contratuais propostas, os form ulários pa ra a apresentação de docum entos pelos 
candidatos e proponentes, as informações s obre as obrigações geralm ente aplicáveis 
e os eventuais documentos complementares; 

(16) «Atividades de com pras centralizadas», atividades realizadas a títu lo permanente de 
uma das seguintes formas: 

(a) a aquisição de produtos e/ou serviços destinados a entidades adjudicantes; 

(b) a adjudicação de contratos ou a celebração d e acordos -quadro para obras,  
produtos ou serviços destinados a entidades adjudicantes; 

(17) «Atividades de aquisição auxiliares», atividades que consistem na prestação de apoio 
às atividades de aquisição, nomeadamente de uma das seguintes formas: 

(a) infraestruturas técn icas que perm item às entidades adjud icantes ad judicar 
contratos públicos ou celebrar acordos- quadro para obras, fornecim entos ou 
serviços;  

(b) aconselhamento sobre a aplicação  ou o es tabelecimento de procedim entos de 
adjudicação de contratos públicos; 

(c) preparação e gestão de procedim entos de adjudicação de co ntratos em nome e 
por conta da entidade adjudicante em causa; 

(18) «Central de com pras», uma autoridade ad judicante na aceção do artigo 2.º, n. º 1 ou 
uma autoridade adjudicante na aceção do ar tigo 2.°, n.º 1, da Di retiva [2004/18/CE], 
que realiza ativid ades de com pras centraliz adas e, eventualm ente, ativid ades de 
aquisição auxiliares; 
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(19) «Prestador de serviços no dom ínio da contratação pública», um  organismo público 
ou privado que realiza atividades de aquisição auxiliares no mercado; 

(20) «Escrito» ou «por escrito», qualquer ex pressão constituída por palavras ou 
algarismos que possa ser lida, reproduzida e subsequentemente comunicada, podendo 
abranger informações transmitidas e armazenadas por meios eletrónicos; 

(21) «Meio eletrónico», equipam ento eletrónico para o processam ento (incluindo a 
compressão digital) e o arm azenamento de dados trans mitidos, tra nsportados e 
recebidos por fios, rádio, meios óticos ou outros meios eletromagnéticos; 

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas consecutivas e/ou interligadas, incluindo a produção, 
o transporte, a utilização  e a m anutenção, ao longo da vida de um  produto, de uma  
obra ou da prestação de um  serviço, desd e a aquisição d e m atérias-primas ou da 
geração de recursos até à eliminação, neutralização e finalização; 

(23) «Concursos para trabalhos de co nceção», p rocessos qu e perm item à en tidade 
adjudicante adquirir, principalm ente nos domínios do ordenam ento do território, do 
planeamento urbano, da arquite tura e da engenharia civ il, ou do processam ento de  
dados, um plano ou um  projeto selecionado por um júri de concurso, com  ou se m 
atribuição de prémios.  

Artigo 3.º 
Contratos mistos e contratos que abrangem várias atividades  

1. Os contratos que têm por objeto dois ou m ais tipos de aquisições (obras, serviços ou 
produtos) são adjudicados em conformidade com as disposições aplicáveis ao tipo de 
aquisição que caracteriza o objeto principal do contrato em causa. 

No caso dos contratos mistos relativos a serviços na aceção do título III, capítulo I, e 
a outros serviços ou a serviços e produtos, o objeto principal é determ inado pel a 
comparação dos valores dos respetivos serviços ou produtos. 

No caso dos contratos mistos que contêm elementos de contratos de fornecimento, de 
obras e de serviços e das concessões, a part e do contrato que c onstitui um contrato 
regulado pela presente diretiva deve ser ce lebrada de acordo com  as disposições da 
presente diretiva.  

Quando não for possível identificar separa damente as diferentes partes de um 
contrato de for ma objetiva, a aplicação da  presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em causa. 

2. Um contrato que visa a realização de diversas atividades obedece às norm as 
aplicáveis à atividade a que se destina principalmente. 

Todavia, a escolha entre a adjudicação de um  único contrato ou a ad judicação d e 
vários contratos separados não deve ser fe ita com o objetivo de o excluir do âm bito 
de aplicação da presente diretiva ou, Quando aplicável, da Diretiva 2004/18/CE. 

3. Se um a das atividad es a que o contrato se  destina estiver abrangida pela presente 
diretiva e a outra pela Di retiva 2004/18/CE e se for objetivam ente im possível 
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estabelecer a que ativ idade se destina prin cipalmente o contrato, a adju dicação deve 
cumprir o disposto na Diretiva 2004/18/CE. 

4. Se um a das atividad es a que o contrato se  destina estiver abrangida pela presente 
diretiva e a outra não estiver abrangida nem pela presente diretiva nem  pelas  
Diretivas [2004/18] ou 2009/81/CE do Pa rlamento Europeu e do Conselho 38 e se for 
objetivamente impossível dete rminar a atividad e a que se destin a principalmente o 
contrato, o contrato é adjudicado em conformidade com a presente diretiva. 

CAPÍTULO II 
Âmbito de aplicação pessoal: definição das atividades e entidades 

abrangidas 

SECÇÃO 1 
ENTIDADES 

Artigo 4.º 
Entidades adjudicantes  

1. Presume-se que as au toridades adju dicantes exercem  um a influência dom inante na 
aceção do artigo 5.º, n.º 2, nos casos em  qu e, direta ou indiretam ente, essas  
autoridades:  

(a) detêm a maioria do capital subscrito da empresa; 

(b) dispõem da maioria dos votos correspondentes às ações emitidas pela empresa;  

(c) podem designar m ais de m etade dos m embros do órgão adm inistrativo, de 
direção ou de supervisão da empresa.  

2. Os direitos concedidos no âmbito de um processo em que foi garantida a publicidade 
adequada e em que a concessão desses dire itos se baseou em crité rios objetivos não 
constituem «direitos especiais ou exclusivos» na aceção do artigo 6.º, n.º 2. 

Tal inclui: 

(a) os procedimentos de adjudicação de contratos com abertura prévia de concurso 
em conformidade com a Diretiva 2004/18/CE, a [Diretiva … (Concessões)] ou 
a presente diretiva; 

(b) os processos adotados nos term os dos  outros atos legislativos da União 
enumerados no anexo II, que garantam  a ade quada transparência prévia na 
concessão de autorizações com base em critérios objetivos. 

3. A presente diretiva aplica-se às entidades adjudicantes que: 
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(a) sejam autoridades ad judicantes ou empresas pú blicas e que exerçam  uma das 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º; 

(b) no caso de não serem  autoridades adjudicantes ou e mpresas públicas, incluam 
entre as suas ativid ades uma ou m ais das ativid ades referidas nos artigo s 5.º a 
11.º, ou qualquer combinação destas, e que beneficiem de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos por uma autoridade competente de um Estado-Membro. 

4. São conferidos à Com issão poderes para a dotar atos delegados em  confor midade 
com o artigo 98.º relativam ente à modificação da lista dos atos legislativos da União 
Europeia que consta do anexo II se,  na sequência da adoção de nova legislação ou da 
revogação ou alteração dessa legislação, tal modificação se afigurar necessária.  

SECÇÃO 2 
ATIVIDADES 

Artigo 5.º 
Gás e combustível para aquecimento 

1. Relativamente ao gás e ao com bustível para aquecimento, a presente diretiva aplica-
se às seguintes atividades: 

(a) a abertura ou exploração de redes fixas destinadas à prestação de s erviços ao 
público no domínio da produção, do transporte  ou da distribuição de gás ou de 
combustível para aquecimento;  

(b) a alimentação dessas redes com gás ou combustível para aquecimento. 

2. Não se co nsidera ativ idade abran gida pelo n.º 1  a alim entação com  gás ou  
combustível para aqu ecimento de redes de prestação d e serviços ao público po r 
entidades adjudicantes que não sejam  au toridades adjudicantes, quando fore m 
satisfeitas todas as condições a seguir: 

(a) a produção de gás ou de com bustível para aquecimento pela entidade em causa 
for o resultado inelutável do exercício de  uma atividade diferente das referidas 
no n.º 1 ou nos artigos 6.º a 8.º; 

(b) a alim entação da rede pública se dest inar apenas a ex plorar de m aneira 
económica essa produção e corresponder, no m áximo, a 20% do volum e de 
negócios da entidad e, com  base na m édia dos últim os três  anos, inclu indo o  
ano em curso. 

Artigo 6.º 
Eletricidade 

1. Relativamente à eletricidade, a presente diretiva aplica-se às seguintes atividades: 
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(a) a abertura ou exploração de redes fixas destinadas à prestação de s erviços ao 
público no dom ínio da produção, do tr ansporte ou da distribuição de 
eletricidade;  

(b) a alimentação dessas redes com eletricidade. 

Para efeitos da presente diretiva, o forn ecimento de eletricidad e inclui a geração 
(produção) e o mercado grossista da eletricidade. 

2. Não é considerada ativ idade abrangida pelo n.º 1 a alim entação com eletricidade de 
redes de prestação de s erviços ao pú blico por entidades adjudicantes que não sejam 
autoridades adjudicantes, quando forem satisfeitas todas as condições a seguir: 

(a) a produção de eletricidade  pela entidade em  causa se verifique porque o 
respetivo co nsumo é necessário ao  exer cício d e um a ativid ade diferen te das 
referidas no n.º 1 ou nos artigos 5.º e 7.º e 8.º; 

(b) a alimentação da rede pública dependa apenas do consumo próprio da entidade 
e não tenha excedido 30% da sua produção total de energia, com base na média 
dos últimos três anos, incluindo o ano em curso. 

Artigo 7.º 
Água 

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes atividades: 

(a) a abertura ou exploração de redes fixas destinadas à prestação de s erviços ao 
público no dom ínio da produção, do transp orte ou da distribuição de água 
potável;  

(b) a alimentação dessas redes com água potável. 

2. A presente diretiva também é aplicável aos contratos ou concursos para trabalhos de 
conceção adjudicados ou organizados por entidades que exerçam uma das atividades 
referidas no n.º 1 e que estejam ligadas a uma das seguintes atividades: 

(a) projetos de engenharia hi dráulica, irrigação ou  drenagem, desde que o volume  
de água destinado ao abastecimento de água potável represente mais de 20% do 
volume total de água fornecido por esses projetos ou por essas instalações de 
irrigação ou de drenagem;  

(b) eliminação ou tratamento de águas residuais. 

3. Não se cons idera atividade abrang ida pelo n.º 1 a alim entação com água potável de 
redes de prestação de s erviços ao pú blico por entidades adjudicantes que não sejam 
autoridades adjudicantes, quando forem satisfeitas todas as condições a seguir: 

(a) a produção de água potável pela entid ade em causa se v erifique po rque o  
respetivo co nsumo é necessário ao  exer cício d e um a ativid ade diferen te das 
referidas nos artigos 5.º a 8.º;  
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(b) a alimentação da rede pública dependa apenas do consumo próprio da entidade 
e não tenha excedido 30% da sua produção total de água potável, com  base na 
média dos últimos três anos, incluindo o ano em curso. 

Artigo 8.º 
Serviços de transporte 

A presente  dire tiva a plica-se às ativ idades que tenham  por objetivo a disponibilização 
ou exploração de redes de pres tação de serviços ao público no domínio dos transportes por  
caminho-de-ferro, sistemas automáticos, carros elétricos, tróleis, autocarros ou cabo. 

No que diz respeito aos serviç os de transporte, considera-se  que existe um a rede quando o 
serviço é prestado nas condições estabeleci das por um a autoridade com petente de um 
Estado-Membro, tais com o, por exem plo, as condições nas linhas a servir, a capacidade 
disponível ou a frequência do serviço. 

Artigo 9.º 
Portos e aeroportos 

A presente diretiva aplica-se às  atividades que tenham por objetivo a ex ploração de uma área 
geográfica para disponibilizar aeroportos e portos m arítimos ou f luviais ou outros term inais 
de transportes às empresas de transporte aéreo, marítimo ou fluvial.  

Artigo 10.º 
Serviços postais 

1. A presente diretiva aplica-se às atividad es que tenham  por objetivo as seguintes 
prestações:  

(a) serviços postais; 

(b) outros serviços diferentes dos serviços postais, desde que tais serviços sejam 
prestados por uma entidade que oferece igu almente serviços postais na aceção 
do n.º 2, alínea b), e que as condições  definidas no artigo 27.º, n.º 1, não 
estejam preenchidas relativamente aos serviços referidos no n.º 2, alínea b). 

2. Para efeitos  da presen te di retiva, e sem  prejuízo da Di retiva 97/67/CE, entende-se 
por: 

(a) «envio postal», um  envio endereçado, sob a form a definitiva em  que deve ser 
transportado, seja qual for o seu peso. Para além  dos envios de 
correspondência, pode tratar-se, por exem plo, de livros, catálogos, jornais, 
periódicos e encom endas postais que contenham m ercadorias com  ou se m 
valor comercial, independentemente do peso; 

(b) «serviços p ostais», serviços qu e c onsistam na aceitação, no tratam ento, no 
transporte e na distribuição de envios postais. Inclui am bos os serviços, quer 
sejam ou nã o abrangidos pelo âm bito do serviço universal, em confor midade 
com a Diretiva 97/67/CE; 
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(c) «outros serviços diferentes dos serviços  postais», os serviços prestados nos 
seguintes domínios: 

(i) a gestão de serviços postais (s erviços pré e pós envio, incluindo os 
serviços de gestão e de preparação interna do correio); 

(ii) os serviços de valor acrescen tado associados à via eletrónica e 
inteiramente prestados por essa via (incluindo a transmissão protegida de 
documentos codificados por via eletr ónica, os serviços de gestão de  
endereços e o envio de correio eletrónico registado); 

(iii) os serviços relativos a envios postais não incluídos na alínea a), tais como 
a publicidade postal sem endereço; 

(iv) os serviços financeiros, conf orme definidos no an exo CPV, com  os 
números de referência 66100000-1 a 66720000-3 e no artigo 19.º, alínea  
c), incluindo, nomeadamente, as ordens de pagamento postal e as ordens  
de transferência postal; 

(v) os serviços de filatelia; 

(vi) os serviços logísticos (s erviços que com binem a entrega f ísica e/ou  o 
armazenamento com outras funções não postais). 

Artigo 11.º 
Extração de petróleo e gás e prospeção ou extração de carvão ou de outros combustíveis 

sólidos 

A presente diretiva aplica-se às atividades relativas à exploração de uma área geográfica para 
efeitos de: 

(a) extração de petróleo ou gás;  

(b) prospeção ou extração de carvão ou de outros combustíveis sólidos. 

Capítulo III: Âmbito de aplicação material 

SECÇÃO 1 
LIMIARES 

Artigo 12.º 
Limiares  

Salvo por força das exclusões previstas nos artigos 15.º a 20.º ou de uma decisão ao abrigo do 
artigo 27.º relativamente ao exercício da ativid ade em causa, a presen te diretiva aplica-se aos  
contratos cujo valor estimado, líquido de imposto sobre o valor acrescentado (IVA), seja igual 
ou superior aos seguintes limiares: 
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(a) 400 000 EUR para os contratos de fornecim entos e de serviços e para os concursos  
para trabalhos de conceção; 

(b) 5 000 000 de EUR para os contratos de obras;  

(c) 1 000 000 de EUR para os contratos de serviç os sociais e outros serviços específicos 
enumerados no anexo XVII.  

Artigo 13.º 
Métodos de cálculo do valor estimado do contrato 

1. O cálculo do valor estimado de um contrato baseia-se no montante total a pagar, s em 
IVA, estim ado pela entidade adjudicante , incluindo qualquer tipo de opção e as 
eventuais renovações do contrato. 

Sempre que a en tidade adjudicante prevej a prémios ou pagam entos a candidatos ou 
proponentes, deve tom á-los em  c onsideração no cálculo do valor estim ado do 
contrato. 

2. A escolha do m étodo de cálculo do valor estimado de um contrato não deve por  
intuito de o excluir do âmbito de aplicação da  presente diretiva. Por conseguinte, um 
contrato único não será subdi vidido, se isso resultar na sua exclusão do âm bito de  
aplicação da presente diretiva, a menos que tal se justifique por razões objetivas. 

3. O valor estim ado é vá lido no m omento do e nvio do convite à apresentação de 
propostas ou, nos casos em que não s eja previsto um anúncio, no momento em que a 
entidade adjudicante inicia o pro cesso de adjud icação, nomeadamente por m eio da 
definição das características essenciais do procedimento previsto. 

4. Nos acordos-quadro e nos sistemas de aquisição dinâmicos, o valor estimado a tomar 
em consideração é o valor m áximo estim ado, se m IVA, de todos os contratos 
previstos durante todo período de vigência do acordo-quadro ou do sistema. 

5. No caso das parcerias para a inovação, o valor a tom ar em consideração é o valor 
máximo estim ado, se m IVA, das atividades  de investigação e desenvolvim ento a 
terem lugar e m todas as etapas da parc eria prevista, bem  com o dos produtos, dos  
serviços ou das obras a serem  desenvolvi dos e adquiridos no final da parceria  
prevista. 

6. Para efeitos da aplicação do artigo 12.º, as entidades ad judicantes incluem no valor 
estimado dos contratos de obras o custo da s obras e o valor total estim ado de todos 
os fornecimentos ou serviços necessários à execução da obra, postos à disposição do 
empreiteiro por aquelas entidades. 

7. Sempre que a obra ou aquisição de serviços  proposta possa ocas ionar a adjudicação 
simultânea de contratos por lotes separados , deve ser tido em  conta o valor total 
estimado da totalidade does lotes. 

Sempre que o valor cumulado dos lotes seja igual ou superior ao limiar estabelecido 
no artigo 12.º, a presente diretiva aplica-se à adjudicação de cada lote. 
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8. Sempre que um a proposta para a aquisição de produtos sim ilares possa ocasionar a 
adjudicação sim ultânea de contratos  por lotes s eparados, d eve ser tido  em  conta o 
valor total estimado da totalidade desses lotes para a aplicação do artigo 12.º. 

Sempre que o valor acumulado dos lotes seja igual ou superior ao limiar estabelecido 
no artigo 12.º, a presente diretiva aplica-se à adjudicação de cada lote. 

9. As entidades adjudicantes podem adjudicar contratos para lotes individuais se m 
aplicar os procedim entos previstos na presente diretiva desde que o valor estim ado, 
sem IVA, do lote em  causa seja inferi or a 80 000 EUR no caso dos produtos ou 
serviços ou a 1 000 000 de EUR no caso das empreitadas de obras. Contudo, o valor 
total dos  lotes adjud icados sem  a a plicação da presente diretiva não pode exceder 
20% do valor total de todos os lotes em  que a obra, os produtos análogos ou os  
serviços previstos tenham sido divididos. 

10. No caso dos contratos de fornecim ento ou de serviços que tenham caráter regular ou 
se destinem a ser renova dos durante um  determinado período, o valor estim ado do 
contrato é calculado com base: 

(a) quer no valor total real dos  contratos análogos sucessivos adjudicados durante 
os doze m eses anteriores ou no exercício  anterior, corrigido, se possível, para 
atender às alterações d e quantidade ou de  valor suscetíveis de ocorre r durante 
os doze meses seguintes à adjudicação do contrato inicial; 

(b) quer no valor total estim ado dos contrato s sucessivos adjudicados durante os 
12 meses seguintes à prim eira entrega, ou durante o exercício, caso este tenha  
duração superior a 12 meses. 

11. No caso dos contratos de fornecimento que tenham por objeto a locação financeira, a 
locação ou a locação-venda de produtos, o valor a tomar como base para o cálculo do 
valor estimado do contrato é o seguinte: 

(a) nos contratos de duração determ inada, caso esta seja igual ou inferior a 12 
meses, o valor total estimado para o período de vigência do contrato ou, caso a 
duração do contrato seja superio r a 12 meses, o valor total incluindo o  valor 
estimado residual; 

(b) nos contratos com duração indeterminada ou na impossibilidade de de terminar 
a sua duração, o valor mensal multiplicado por 48. 

12. No caso dos contratos de serviços, o valor a tomar como base para o cálculo do valor 
estimado do contrato deve, conforme adequado, ser o seguinte: 

(a) serviços de seguros: o prémio a pagar e outras formas de remuneração; 

(b) serviços bancários e outros serviços financeiros: os  honorários, as com issões, 
os juros e outras formas de remuneração; 

(c) contratos para trabalhos de conceção: os honorários, as com issões a pagar e 
outras formas de remuneração. 



 

PT 51   PT 

13. No caso dos contratos de serviços em que não é indicado o preço total, a base para o 
cálculo do valor estimado do contrato é: 

(a) nos contratos de duração determ inada, caso esta seja igual ou inferior a 48 
meses: o valor total estimado para todo o período de vigência; 

(b) nos contratos de duração indeterminada ou superior a 48 meses: o valor mensal 
multiplicado por 48. 

Artigo 14.º 
Revisão dos limiares 

1. De dois e m dois anos, a partir de 30 de  junho de 2014, a  Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 12.º, a líneas a) e b), correspondem  a os lim iares 
estabelecidos no Acordo sobre Contratos Públicos e, s e necess ário, procede à 
respetiva adaptação. 

Em conformidade com o método de cálculo estabelecido no Ac ordo sobre Contratos 
Públicos, a Comissão calcula o valor desses limiares com base no valor médio diário 
do euro em termos de direitos de saque especiais, durante o período de 24 m eses que 
termina no último dia do mês de agosto anterior à revisão com efeitos a partir de 1 de 
janeiro. Se necessário, o valor dos lim iares assim revisto é arredondado por defeito 
para o m ilhar de EUR m ais próximo, a fi m de garantir o  respeito dos lim iares em 
vigor previstos pelo acordo, expressos em direitos de saque especiais. 

2. De dois em dois anos, a part ir de 1 de janeiro de 2014, a Com issão determ ina o 
contravalor, nas m oedas nacionais dos Estados-Mem bros que não participam  na  
União Monetária, dos lim iares referidos no artigo 12.º, alíneas a) e b), revistos nos 
termos do n.º 1 do presente artigo. 

Ao mesmo tempo, a Com issão determina o contravalor, nas m oedas nacionais dos  
Estados-Membros que não participam na União Monetária, do li miar referido no 
artigo 12.º, alínea d). 

Em conformidade com o método de cálculo estabelecido no Ac ordo sobre Contratos 
Públicos, a determ inação desse contravalor deve basear-se no valor médio diário 
dessas m oedas, correspondente ao lim iar aplicável, expresso e m euros, durante o 
período de 24 meses que termina no últim o dia d o mês de Agosto anterior à revis ão 
com efeitos a partir d1 de janeiro.  

3. Os limiares revistos mencionados no n.º 1 e o seu contravalor nas m oedas nacionais 
são publicados pela Comissão no Jornal Oficial da União Europeia no início do mês 
de novembro a seguir à sua revisão. 

4. São conferidos à Com issão poderes para a dotar atos delegados em  confor midade 
com o artigo 98.º, de modo a adaptar a m etodologia estabelecida no n.º 1, segundo 
parágrafo, a quaisquer alterações da metodologia prevista no Acordo sobre Contratos 
Públicos, para a revisão dos lim iares referidos no artigo 12.º, alíneas a) e b) e para a 
determinação dos lim iares nas m oedas nacionais dos Estados-Mem bros que não 
participam na União Monetária, conforme referido no n.º 2 do presente artigo. 
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A Com issão fica igu almente habilitada a ad otar atos delegados em  confor midade 
com o artig o 98.º para,  se necessário, rever o s lim iares referidos no  artigo 12.º, 
alíneas a) e b). 

5. Caso seja necessá rio rever os lim iares refe ridos no artigo 12.º, alíneas a) e b), e os 
prazos fixad os im peçam a aplicação  do pr ocedimento estabelecido no artigo 98.º, 
impondo assim medidas de urgência, o procedimento previsto no artigo 99.º aplica-se 
aos atos delegados adotados nos term os do n.º 4, segundo parágrafo, do presente  
artigo. 

SECÇÃO 2 
CONTRATOS EXCLUÍDOS E CONCURSOS PARA TRABALHOS DE CONCEÇÃO 

Subsecção 1 
Exclusões aplicáveis a todas as entidades adjudicantes e exclusões especiais para os setores 

da água e da energia  

Artigo 15.º 
Contratos adjudicados para fins de revenda ou de locação a terceiros 

1. A presente diretiva não  se aplica aos contra tos adjudicados para fins de revenda ou 
de locação a terceiros, sem pre que a entidade adjudicante  não beneficie de direitos 
especiais ou  exclusivos para venda ou lo cação do objeto d e tais con tratos e outras 
entidades possam  vendê-lo ou  locá-lo livremente em  condições idênticas às da 
entidade adjudicante. 

2. As entidades adjudican tes notificam a Com issão ou o organism o nacional de 
fiscalização, a pedido d estes, de to das as categorias de p rodutos e atividades que 
considerem excluídas por força do n.º 1. A Comissão pode publicar periodicam ente 
no Jornal Oficial da União Europeia, a título d e informação, as listas d as categorias 
de produtos e de atividades que considere excluídas. Ao fazê-lo, a Comissão respeita 
o caráter com ercial sensível que essas entidades adjudicantes aleguem  a quando da 
comunicação das informações. 

Artigo 16.º 
Contratos e concursos para trabalhos de conceção adjudicados ou organizados para outros 
fins que não o exercício de uma atividade abrangida ou para exercício dessa atividade num 

país terceiro 

1. A presente diretiva n ão se ap lica aos contratos celebrados  pelas entidades 
adjudicantes para outros fins que não o exer cício das atividades referidas nos artigos 
5.º a 11.º, ou o exercício de ssas atividades num país terc eiro, em condições que não 
impliquem a exploração física de uma rede ou de uma área geográfica no território da 
União, nem aos concursos organizados com esses fins. 

2. As entidades adjudican tes notificam a Com issão ou o organism o nacional de 
fiscalização, a pedido  d estes, de to das as atividades que considerem  excluídas por 
força do n.º 1. A Comissão pode publicar periodicamente no Jornal Oficial da União 
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Europeia, a título de informação, as listas das ca tegorias de atividades que considera 
excluídas. Ao fazê-lo, a Com issão respeita  o caráter comercial s ensível que ess as 
entidades adjudicantes aleguem aquando da comunicação das informações. 

Artigo 17.º 
Defesa e segurança 

1. No caso dos contratos adjudicados e dos concursos para trabalhos de conceção 
organizados nos domínios da defesa e da segurança, a presente diretiva não se aplica: 

(a) aos contratos a que se aplica a Diretiva 2009/81/CE; 

(b) aos contratos a que não se aplica a Dire tiva 2009/81/CE por força dos artigos 
8.º, 12.º e 13.º. 

2. A presente diretiva não  se aplica ao s contratos nem aos concursos para trabalhos de  
conceção diferentes dos referidos no n.º 1, se  a proteção dos interesses essenciais d e 
segurança de um Estado-Membro não puder ser garantida no â mbito de um processo 
de contratação como previsto no artigo 39.º, n.º 1. 

Artigo 18.º 
Contratos adjudicados e concursos para trabalhos de conceção organizados ao abrigo de 

regras internacionais 

A presente diretiva não se aplica aos contratos nem aos concursos para trabalhos de conceção 
que a en tidade adjud icante seja obrigada a adjudicar ou a organizar nos term os de  
procedimentos diferentes dos previstos na mesma, estabelecidos ao abrigo de: 

(a) um acordo internacional celebrado nos term os do Tratado entre um  Estado-Membro 
e um  ou m ais países terceiros e que ab ranja obras, fornecim entos ou serviços 
destinados à realização  ou exploração em  comum  de um  projeto pelos Estad os 
signatários; 

(b) um acordo internacio nal relativo  ao estacio namento de tropas e respeitante a 
empresas de um Estado-membro ou de um país terceiro; 

(c) um procedimento específico de uma organização internacional; 

(d) regras de adjudicação previs tas po r um a organização  in ternacional o u por um a 
instituição financeira internacional para os contratos e os concursos para trabalhos de 
conceção financiados na íntegra por essa organização internacional ou instituição; no 
caso dos co ntratos e do s concurso s para trabalhos de conceção cofina nciados em 
grande parte por um a organiz ação interna cional ou por um a institu ição financeira 
internacional, as  partes acordam  os pro cedimentos de adjudicação  ap licáveis, qu e 
devem ser conformes com o Tratado. 

Todos os acordos referidos na alínea a) do prim eiro parágrafo são comunicados à 
Comissão, que pode consultar o Com ité C onsultivo para os Contratos Público s 
referido no artigo 100.º. 
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Artigo 19.º 
Exclusões específicas para os contratos de serviços 

A presente diretiva não se aplica aos seguintes contratos de serviços: 

(a) contratos de aquisição ou locação, sejam  quais forem as modalidades financeiras, de 
terrenos, ed ifícios ex istentes ou outros bens imóveis ou relativos a direitos sobre 
esses bens; no entanto, a pr esente diretiva ab range os contratos de p restação de 
serviços fin anceiros celebrados p aralelamente, antes ou depois do contrato de 
aquisição ou de locação, sob qualquer forma; 

(b) contratos de arbitragem e conciliação; 

(c) contratos de serviços financeiros ligados à emissão, compra, venda e transferência de 
valores m obiliários ou  outros ins trumentos financeiros, na  aceção  da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 39, e às op erações realizadas com 
o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira; 

(d) contratos de trabalho; 

(e) contratos de serviços públicos de trans porte de passageiros por cam inho-de-ferro ou 
metropolitano; 

(f) contratos para tempos de antena celebrados com organismos de radiodifusão. 

Os serviços de radiodifusão a que se refere a alínea f) do primeiro parágrafo incluem todas as 
formas de transmissão e de distribuição através de qualquer tipo de rede eletrónica. 

Artigo 20.º 
Contratos celebrados por certas entidades adjudicantes para aquisição de água e para 

fornecimento de energia ou de combustíveis destinados à produção de energia 

A presente diretiva não se aplica aos seguintes contratos: 

(a) contratos para aquisição de água, desde que sejam  adjudicados por entidades  
adjudicantes que exercem  uma ou am bas as  atividades re lacionadas com  a água 
potável referidas no artigo 7.º, n.º 1.  

(b) contratos adjudicados por entidades adjudicantes que desempenham elas próprias um 
papel ativo no setor da energia, que exercem uma das atividades referidas nos artigos 
5.º, n.º 1, 6.°, n.º 1, ou 11.º, para fornecimento de:  

(i) energia;  

(ii) combustíveis destinados à produção de energia. 

Subsecção 2 
Relações especiais (entidades controladas, cooperação, empresas associadas e empresas 

comuns) 

                                                 
39 JO L 145 de 30.4.2004, p. 1. 
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Artigo 21.º 
Relações entre as autoridades públicas 

1. Um contrato adjudicado por um a autoridade adjudicante a ou tra pessoa coletiva fica 
excluído do â mbito da presente dire tiva quando satisf az cum ulativamente a s 
seguintes condições: 

(a) a autoridade adjudicante exerce sob re a pessoa coletiva em  causa um  controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços; 

(b) pelo menos 90% das atividades da pessoa coletiva em causa são realizadas para 
a auto ridade adjud icante que a contro la ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade adjudicante; 

(c) não existe nenhuma participação privada na pessoa coletiva controlada. 

Considera-se que um a autoridade adjudicante exerce sobre uma pessoa coletiva um 
controlo an álogo ao q ue exerce sobre os  seu s próprios serviço s, na aceção  da 
alínea a) do prim eiro parágrafo, quando ex erce um a influê ncia decisiva sobre os  
objetivos estratégicos e as decisões relevantes da pessoa coletiva controlada. 

2. O n.º 1 aplica-se igualm ente quando um a entidade controlada que é um a autoridade 
adjudicante adjudica um contrato à en tidade que a controla, ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela m esma autori dade adjudicante, desde que não haja 
participação privada na pessoa coletiva à qual o contrato público é adjudicado. 

3. Uma autoridade adjud icante que não exerce controlo  sobre um a pessoa coletiv a na 
aceção do n.º 1 pode, no entanto,  adjudicar um  contrato  se m aplicar a presente 
diretiva a um a pessoa coletiva que contro la con juntamente com outras autoridades 
adjudicantes, se forem satisfeitas as seguintes condições:  

(a) as autoridades adjudicantes exercem conjuntamente sobre a pessoa coletiva um 
controlo análogo ao que exercem sobre os seus próprios serviços;  

(b) pelo m enos 90 % das atividades da pesso a co letiva são realizadas p ara as 
autoridades adjudicantes que a controla m ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades adjudicantes; 

(c) não existe nenhuma participação privada na pessoa coletiva controlada. 

Para efeitos da alínea a), considera-se que  as autoridades adj udicantes controlam 
conjuntamente um a pessoa cole tiva se f orem satisf eitas cum ulativamente as 
seguintes condições:  

(a) os órgãos de decisão da pessoa cole tiva controlada são com postos por 
representantes de todas as autoridades adjudicantes participantes; 

(b) essas au toridades ad judicantes pod em ex ercer conjuntam ente um a influência  
decisiva sobre os objetivos estratégicos  e as decisões relevantes da pesso a 
coletiva controlada; 
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(c) a pessoa coletiva controlada não pers egue quaisquer interesses distintos dos 
interesses das autoridades públicas que lhe estão associadas; 

(d) a pessoa coletiva controlada não obt ém quaisquer ganhos para além  do 
reembolso dos custos efetivos dos c ontratos públicos celebrados com  as  
autoridades adjudicantes.  

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais autoridades adjudicantes não é considerado 
um contrato de «obras, fornecim entos ou serviços» na aceção do artigo  2.º, n.º 7, da 
presente diretiva se forem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: 

(a) o acordo estabelece um a cooperação efetiv a entre as autoridades adjudicantes 
participantes com vista ao exercício conjunto das respetivas missões de serviço 
público e envolver direitos e obrigações mútuos das partes; 

(b) o acordo apenas é regido por considerações de interesse público; 

(c) as autoridades adjudicantes partic ipantes não  exercem  no m ercado livre 
atividades relevantes no contexto do  acordo num valor superior a 10% do seu 
volume de negócios relativo a essas atividades; 

(d) o acordo não envolve transferências financeiras entre as autoridades 
adjudicantes participantes, para além  das correspondentes ao reem bolso dos 
custos efetivos das obras, serviços ou fornecimentos; 

(e) não existe qualquer part icipação privad a em  ne nhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas.  

5. A inexistência de p articipação privada referida nos n. os 1 a 4 deve ser verificada no 
momento da adjudicação do contrato ou da celebração do acordo.  

As exclusões previstas nos n. os 1 a 4 deixam  de ser aplic áveis a partir do m omento 
em que passe a existir uma participação privada, de que resulte a necessidade de abrir 
os contratos em vigor a concurso através dos procedimentos de adjudicação normais. 

Artigo 22.º 
Contratos adjudicados a uma empresa associada 

1. Para efeitos do presente artigo, por «e mpresa associada» entende-se qualquer 
empresa cujas contas an uais sejam consolidadas com as da entidade adju dicante em 
conformidade com os requisitos da Sétima Diretiva 83/349/CEE40. 

2. No caso das entidades não abrangidas por essa diretiv a, p or «em presa associada»,  
entende-se qualquer empresa que: 

                                                 
40 JO L 193 de 18.07.1983, p. 1. Diretiva com a última redação que lhe foi dada pela Diretiva 2001/65/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, JO L 283 de 27.10.2001, p. 28. 
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(a) possa estar, direta ou i ndiretamente, sob a inf luência dominante da entidade 
adjudicante, na aceção do artigo 2. º, n. º 5, e d o artigo 4, n.º 1, da presente 
diretiva; 

(b) possa exercer uma influência dominante sobre a entidade adjudicante;  

(c) tal como a entidad e adjudicante, esteja sujeita à influência dominante de um a 
outra em presa por m otivos de proprieda de, participação financeira ou regras  
que lhe sejam aplicáveis. 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 21.º e do preenchim ento das condições previstas 
no n.º 4, a presente diretiva não se aplica aos contratos celebrados: 

(a) entre uma entidade adjudicante e uma empresa associada; ou 

(b) por um a empresa comum  constitu ída exc lusivamente por diversa s entidade s 
adjudicantes para desenvolver as ativid ades enumeradas nos artigos 5.º a 11.º, 
com uma empresa associada a uma dessas entidades adjudicantes. 

4. O n.º 3 aplica-se: 

(a) aos contratos de serviços, desde que pelo m enos 80% da m édia do volum e de 
negócios da empresa associada, em matéria de serviços, nos  últimos três anos, 
provenha d a prestação  desses serviços às empresas às  quais se encontra 
associada; 

(b) aos contratos de fornecimento, desde que pelo menos 80% da média do volume 
de negócios da em presa associada, em m atéria de f ornecimentos, nos últim os 
três anos, provenha dos fornecim entos efetuados às em presas às qu ais s e 
encontra associada; 

(c) aos contratos de obras, desde que pe lo m enos 80% da m édia do volum e de 
negócios to tal da em presa associada , em  m atéria de obras, nos últim os três 
anos, provenha da realização d essas obr as para as em presas às quais se 
encontra associada. 

5. Se, em função da data d e criação ou  de início d e atividade da em presa associada, o 
volume de negócios relativo aos três últim os anos não estiver disponível, basta que a 
empresa mostre que o volum e de negócios referido no n.º 4, alíneas a), b) ou c) é 
credível, nomeadamente através de projeções de atividades. 

Sempre que serviços, fornecimentos ou obras idênticos ou similares sejam oferecidos 
por mais de um a empresa associada à entid ade adjudicante,  as percentagens acim a 
referidas são calculadas tendo em  conta o volume total de negócios resultante da  
prestação d os serv iços ou fornecim entos, ou da realização das obras por essas 
empresas associadas. 
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Artigo 23.º 
Contratos adjudicados a uma empresa comum ou a uma entidade adjudicante que integre 

uma empresa comum 

Sem prejuízo do disposto no ar tigo 21.º, desde que a em presa comum tenha sido criada para 
desenvolver a atividade em  causa  durante um período de, pelo  m enos, três anos e que o 
instrumento que cria a empresa comum estipule que as entidades adjudicantes que a compõem 
são parte desta durante pelo m enos o m esmo pe ríodo, a presente diretiva não se aplica aos 
contratos celebrados: 

(a) entre um a em presa comum , constituíd a exclu sivamente por divers as entidad es 
adjudicantes para exercer as ativ idades previstas nos artigos 5.º  a 11.º, e um a dessas 
entidades adjudicantes; ou 

(b) entre um a entidad e ad judicante e um a em presa com um de que essa entid ade 
adjudicante faça parte.  

Artigo 24.º 
Comunicação de informações  

As entidades adjudicantes notificam  à Comissão ou ao organism o nacional de fiscalização, a 
pedido destes, as seguintes informações relati vas à aplicação dos artigos 22.º, n.ºs 2 e 3, e 
23.º: 

(a) os nomes das empresas ou das empresas comuns em causa; 

(b) a natureza e o valor dos contratos abrangidos; 

(c) os elementos que a Com issão ou o organism o nacional de fiscalização  consideram 
necessários para provar que as relações entre a entidade adjudicante e a empresa ou a 
empresa comum com que foram celebrados os contratos preenchem os requisitos dos 
artigos 22.º ou 23.º. 

Subsecção 3 
Situações específicas 

Artigo 25.º 
Serviços de investigação e desenvolvimento 

1. A presente diretiva aplica-se  aos contratos relativos a serviços de in vestigação e 
desenvolvimento com  os núm eros de  referência CPV 73000000-2 a 73436000-7, 
exceto 73200000-4, 73210000-7 ou 73220000-0, desde que satisfaçam a mbas as 
condições seguintes: 

(a) os resultad os se destinem  exclusivam ente à entidad e adjudican te para 
utilização no exercício da sua própria atividade; 

(b) os serviços prestados sejam totalmente remunerados pela entidade adjudicante.  
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A presente diretiva não  se aplica aos contra tos de serviços relativos a serviços de 
investigação e desenvo lvimento com  os núm eros de referência 7 3000000-2 a 
73436000-7, exceto 73200000-4, 73210000-7 ou 73220000-0, se não for satisfeita 
uma das condições referidas no n.º 1, alíneas a) ou b). 

2. São conferidos poderes à Com issão para a dotar atos delegados, em  confor midade 
com o artigo 98.º, para alterar os núm eros de referência C PV referidos no n.º 1, de 
modo a refletir m odificações introd uzidas na n omenclatura CPV, desde que essas  
modificações não im pliquem uma alteração do âm bito de aplicação da presen te 
diretiva. 

Artigo 26.º 
Contratos sujeitos a regimes especiais 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º, a R epública da Áustria e a Repúblic a 
Federal da Alem anha garantem , através de con dições de autorização o u de outras 
medidas adequadas, que todas as entidade s que operam nos setores mencionados nas 
Decisões 2002/205/CE e 2004/73/CE: 

(a) observam os princípios da não-di scriminação e do s procedim entos 
concorrenciais na adjudicação de contratos de fornecimento, de empreitadas de 
obras e d e serv iços, em  especial no q ue respeita às inform ações 
disponibilizadas aos operadores económ icos sobre as suas intenções de 
adjudicação; 

(b) comunicam à Comissão, nas condições de finidas pela Decisão 93/327/C EE da 
Comissão41, informações relativas aos contratos que adjudicam. 

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º, o Reino Unido garante, através de condições 
de autorização ou de outras m edidas adequadas, que todas as entidades que operam 
nos setores mencionados na Decisão 97/367/CEE aplicam o disposto no n.º 1, alíneas 
a) e b), no  que respeita à adjudicação de co ntratos para desenvolvim ento dessas  
atividades na Irlanda do Norte. 

3. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam  aos contratos celebrados p ara fins de prospeção de 
petróleo ou de gás. 

                                                 
41 Decisão da Comissão, de 13 de maio de 1993, que define as condições em que as entidades adjudicantes 

que se dedicam à exploraçã o de á reas geográficas para prospeção ou extração de petróleo, gás, carvão 
ou outros combustíveis sólidos devem comunicar à C omissão informações relativas aos contratos que 
adjudicam, JO L 129 de 27.5.1993, p. 25. 
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Subsecção 4 
Atividades diretamente expostas à concorrência e disposições processuais aplicáveis 

Artigo 27.º 
Atividades diretamente expostas à concorrência 

1. Os contratos destinados a perm itir a realizaç ão de um a das atividad es referidas nos 
artigos 5.º a 11.º não estão ab rangidos pela presente dire tiva se o Estado-Membro ou 
as entidades adjudicantes que apresentaram o pedido previsto no artigo 28.º puderem 
demonstrar que, no Es tado-Membro em que é exercida a atividade, esta última está 
diretamente exposta à concorrência em  mercados de acesso não lim itado. Os  
concursos para trabalhos de conceção organizados para exercer este tipo de atividade 
nessa área geográfica tam bém não são abra ngidos pela presente diretiva. E ssa 
avaliação d a concorrên cia, que será efetuada à luz das infor mações de que a 
Comissão dispõe e para efeitos da presen te diretiva, n ão p rejudica a aplicação do 
direito da concorrência.  

2. Para efeitos  da aplicação do n. º 1, a que stão de saber se um a atividade está 
diretamente exposta à concorrência deve  ser colocada com  base em  critérios 
conformes com as disposições do Tratado, que  podem incluir as características dos 
produtos ou serviços em  causa, a existência de produtos ou serviç os alternativos, os 
preços e a presença, real ou potencial, de  vários fornecedores de produtos ou 
prestadores dos serviços em causa. 

O m ercado geográfico de referência com base no qual é avaliada a exposição à 
concorrência compreende a área em que as empresas em causa oferecem e procuram 
bens ou serviços, em que as condições de concorrência são suf icientemente 
homogéneas e que pode distinguir-se das ár eas geográficas vizinhas, especialm ente 
devido ao facto de as condições de conco rrência serem consideravelmente diferentes 
nessas áreas . Essa avaliação deve ter em  conta, nom eadamente, a natureza e a s 
características dos produtos ou serviços em causa, as  barreiras à entrad a, as 
preferências dos consum idores, as grandes diferenças a nível de quotas de m ercado 
das em presas entre as  áreas em causa e as áreas vizinhas ou as diferenças  
substanciais de preços.  

3. Para efeitos do n.º 1, se o Estado-Mem bro tiver transposto e aplicado as disposições 
da leg islação da União  constantes  do anexo  III,  cons idera-se que  n ão existem 
restrições de acesso ao mercado. 

Quando não se puder presum ir que existe livre acesso a um dado m ercado com base 
no primeiro parágrafo, deve ser demonstr ado que o acesso ao m ercado em causa é 
livre de facto e de direito. 

Artigo 28.º 
Procedimento para determinar a aplicação do artigo 27.º 

1. Quando um Estado-Membro ou, se previsto  na legislação do Estado-Mem bro e m 
causa, uma entidade adjudicante, considerar que, com base nos critérios definidos no 
artigo 27.º, n.ºs 2 e 3, determ inada atividade está diretamente exposta à concorrência  
em m ercados de acesso não lim itado, pode ap resentar um  pedido para estabelecer 
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que a presente diretiva não se aplica à adj udicação de contratos ou à organização de 
concursos para trabalhos de conceção que visem o exercício dessa atividade.  

Os pedidos devem  ser acom panhados de um a posição fundam entada adotada por 
uma autoridade nacional independente com competência no domínio de atividade em 
causa. Essa posição d eve analisar d e forma exaustiva as  condições para a eventual 
aplicabilidade do artigo 27.º, n.º 1, à ativid ade em causa, em confor midade com os 
n.ºs 2 e 3. 

O Estado-Membro ou a entidad e adjudicante em causa devem  informar a Com issão 
de todos os factos relevantes e, nomeadamente, de quaisquer disposições legislativas, 
regulamentares e adm inistrativas ou acor dos relativos à confor midade com  a s 
condições mencionadas no artigo 27.º, n.º 1. 

2. Mediante pedido apresentado em  confor midade com  o n.º 1 do presente artigo, a  
Comissão pode, através de uma decisão de execução adotada nos prazos previstos no 
n.º 4 do presente artigo, estabelecer se um a atividade referida nos artigos 5.º a 11.º 
está diretamente exposta à concorrência com base nos critérios definidos no artigo 
27.º. Estas decisões de execução são adotadas em conformidade com o procedimento 
de consulta referido no artigo 100.º, n.º 2.  

Os contra tos cujo ob jetivo é  perm itir a re alização da a tividade em  causa e o s 
concursos para trabalhos de conceção organi zados para realizar tal atividade deixam 
de ser abrangidos pela presente diretiva nos seguintes casos:  

(a) quando a Com issão adotar a decisão de execução a que se refere o prim eiro 
parágrafo do presente número, estabelecendo a aplicabilidade do artigo 27.º, n.º 
1, no prazo previsto no n.º 3 do presente artigo;  

(b) quando a Comissão não adotar a decisão de execução a que se refere o primeiro 
parágrafo do presente número no prazo previsto no n.º 3 do presente artigo.  

3. As decisões de execução a que se refere o n. ° 2 devem ser adotadas nos seguintes 
prazos: 

(a) 90 dias úteis, quando o livre acesso a um determ inado mercado deco rra do  
artigo 27.º, n.º 3, primeiro parágrafo;  

(b) 130 dias úteis, nos casos diferentes dos referidos na alínea a). 

Esses prazos começam a corre r no prim eiro dia  útil segu inte à data de receç ão do 
pedido referido no n.º 1, pela C omissão, ou, caso as  inform ações a fornecer 
juntamente com o pedido estejam  incompletas, no dia útil seguinte ao da receção da 
informação completa.  

Os prazos estabelecidos no prim eiro parágrafo podem ser a largados pela Com issão 
com o acordo do Estado-Mem bro ou da entidade adjudicante que apresentou o 
pedido.  

A Com issão pode requerer que o Estado- Membro ou a entidade adjudicante em 
causa ou a autorid ade nacional independente referida no n.º 1 do presente artigo ou 
qualquer outra autoridade nacional competente, incluindo o organism o de 
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fiscalização referido n o artigo 93. º, forneça todas as inform ações necessárias ou 
complete ou explicite as infor mações prestadas num  prazo adequado. Em caso de  
respostas atrasadas ou incompletas, os prazos previstos no primeiro parágrafo devem 
ser suspensos pelo período compreendido entre o termo do prazo fixado no pedido de 
informações e a receção de informações completas e exatas. 

4. Sempre que  uma atividade num determinado Estado-Membro se ja já o bjeto de um 
processo ao abrigo do n.ºs 1, 2 e 3, os pedidos subseque ntes relativos a essa m esma 
atividade que sejam recebidos no  mesmo Estado-Membro antes do  termo do prazo 
iniciado para a tom ada de decisão sobre o prim eiro pedido não são considerados 
processos novos e são tratados no quadro do primeiro pedido. 

5. A Comissão adota um ato de execução, que es tabelece regras pormenorizadas para a 
aplicação dos n.ºs 1 a 4. Esse ato de execução inclui, pelo menos, o seguinte: 

(a) a publicação no Jornal Oficial da União Europeia, para informação, da data de 
início e de term o dos prazos previsto s no n.º 3, prim eiro parágrafo, incluindo, 
se for caso disso, as prorrogações e suspensões de prazos, conforme previsto no 
n.º 3 do presente artigo; 

(b) a publicação da eventual aplicabilidade do artigo 27.º, n. º 1, em conformidade 
com o n.º 2, alínea b), segundo parágrafo, do presente artigo; 

(c) as disposições de aplicação relativas à forma, ao conteúdo e outros pormenores 
sobre os pedidos apresentados nos termos do n.º 1 do presente artigo;  

(d) as regras relativas aos prazos fixados no n.º 3 do presente artigo.  

Esses atos de execução são adotados em  confor midade com  o procedim ento de  
consulta referido no artigo 100.º, n.º 2.  

CAPÍTULO IV 
Princípios gerais 

Artigo 29.º 
Princípios de adjudicação 

As entidades adjudicantes tratam  os operadores económicos de acordo com  os princípios da 
igualdade de tratamento e da não-discriminação e de forma transparente e proporcionada.  

Os concursos não devem  ser organizados de modo a não ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva ou a reduzir artificialmente a concorrência. 

Artigo 30.º 
Operadores económicos 

1. Os operadores económ icos que, por força da legislação do Estado-Mem bro em que 
se encontr am estabelec idos, este jam habilitad os a presta r o serviço em causa não 
podem ser excluídos pelo sim ples facto de, ao abrigo da legislação do Estado-
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Membro em que é efetu ada a adjudicação, terem obrigatoriamente de ser ou pes soas 
singulares ou pessoas coletivas. 

Contudo, no caso dos contratos de serviços e de empreitadas de obras, bem como dos 
contratos de fornecimento que abrangem  també m serviços ou operações de  
montagem e instalação, pode ser exigido às pessoas coletivas que indiquem , nas  
respetivas p ropostas ou  nos respetivos pedido s de participação, os nom es e a s 
habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução da prestação em 
causa. 

2. Os agrupam entos de  operadores económ icos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos. As entidades adjudicantes não devem  i mpor condições  
específicas para a participação  destes  agrupam entos nos procedim entos de  
adjudicação que não sejam  i mpostas a cand idatos indiv iduais. Para apresentar um a 
proposta ou um pedido de participação, as entidades adjudicantes não devem exigir a 
estes agrupamentos que adotem uma forma jurídica determinada.  

As entidades adjudican tes podem estabelecer co ndições específicas para a execução 
do contrato por um  agrupamento, desde que essas condições sejam  justificadas por 
razões objetivas e proporcionadas. Tais  condições podem  obrigar o agrupam ento a  
assumir uma determinada forma jurídica depois de lhe ter sido adjudicado o contrato, 
na medida em que tal alteração seja necessária para a boa execução do mesmo. 

Artigo 31.º 
Contratos reservados 

Os Estados-Membros podem reservar o direito a participar em procedimentos de adjudicação 
de contratos a oficinas protegidas e a operador es económicos cujo objetivo principal seja a 
integração s ocial e p rofissional de trabalhador es com  deficiên cia ou  desfavorec idos, ou  
reservar a execução desses contratos para o âmbito de program as de em prego protegido, 
desde que mais de 30% dos trabalhadores dess as oficinas e desses operadores económ icos ou 
afetos a esses programas sejam trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos. 

O anúncio de concurso deve fazer referência ao presente artigo.  

Artigo 32.º 
Confidencialidade 

1. As entidades adjudicantes podem  im por aos operadores económ icos requisitos 
destinados a proteger a na tureza confidencial das info rmações disponibilizadas por 
essas entidades ao longo de todo o proce sso de adjudicação, incluindo inform ações 
relacionadas com  o funcionam ento do sist ema de qualificação, independentem ente 
de terem ou não sido objeto de um  anúncio relativo à existência de um sistem a desse 
tipo utilizado como meio de abertura de concurso. 

2. Salvo disposição em  contrário, constante da presente diretiva ou da legislação 
nacional relativa ao acesso à inform ação, e se m prejuízo das obrigações que lhe 
incumbem no que respeita à publicidade sobr e contratos celebrados e às informações 
aos candidatos e aos proponentes previstas nos artigos 64.º e 69.º da presente 
diretiva, a entidad e ad judicante n ão divul ga as inform ações classificadas com o 
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confidenciais que lhe tenham  sido tran smitidas pelos operadores económ icos, 
incluindo, entre outros, os segredos técnicos ou comerciais e os aspetos confidenciais 
das propostas.  

Artigo 33.º 
Regras aplicáveis às comunicações 

1. Exceto nos casos em  que, nos termos dos arti gos 46.º, 47.º, 48.º, 49.º, n.º 4, 65.º, 
n.º 2, ou 67.º da presente diretiva, seja obri gatória a utilização de  meios eletrónicos, 
as entidades adjudicantes podem optar entre os seguintes meios de comunicação para 
todas as comunicações e intercâmbios de informação: 

(a) meios eletrónicos nos termos dos n.os 3, 4 e 5; 

(b) correio ou fax; 

(c) telefone, nos casos e condições referidos no n.º 6;  

(d) uma combinação desses meios.  

Os Estados-Membros podem tornar obrigatória  a utilização  de m eios eletrónicos de 
comunicação noutras situações para além  das previstas no s artigos 46.º, 47. º, 48. º, 
49.º, n.º 4, 65.º, n.º 2, ou 67.º da presente diretiva.  

2. O m eio de com unicação escolh ido deve estar geralm ente disponível e não pod e 
restringir o acesso dos operadores económicos ao processo de contratação. 

Em todas as com unicações, intercâm bios e arm azenamento de inform ações, as 
entidades adjudicantes devem garantir que a integridade dos dados e a 
confidencialidade das propostas e dos pedidos de participação sejam preservadas. As 
autoridades adjudicantes só tom am conhecimento do conteúdo das propostas e dos 
pedidos de participação depois de te rminado o prazo previsto para a sua 
apresentação. 

3. Os instrumentos a utilizar para a co municação por m eios eletrónicos, b em como as 
suas caracterís ticas técnicas, dev em ser não discrim inatórios, estar em geral 
disponíveis e ser com patíveis com  os produtos de uso corrente no dom ínio das  
tecnologias de inform ação e d e co municação e não d evem restringir o acesso  d os 
operadores económ icos ao processo de ad judicação. Os detalh es técnicos e as  
características dos d ispositivos de  receç ão e letrónicos con siderados c onformes ao 
primeiro parágrafo do presente número constam do anexo IV. 

São conferidos poderes à Com issão para a dotar atos delegados em  confor midade 
com o artigo 98.º a fim de alterar os detalhes técnicos e as características enumeradas 
no anexo IV de acordo com o progresso técnico ou por razões de natureza 
administrativa. 

Para assegurar a in teroperabilidade dos formatos técnicos, bem com o das normas de 
tratamento e de transm issão das m ensagens, em especia l num  contexto 
transfronteiras, são conferi dos poderes à Com issão para adotar atos delegados e m 
conformidade com o artigo 98.º de modo a torn ar obrigatória a utilização de norm as 
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técnicas específicas, pelo menos no que di z respeito à apresentação de propostas por 
via eletrónica, à utilização de catálogos eletrónicos e aos m eios de autenticação 
eletrónicos. 

4. As entidades adjudicantes podem, se necessário , exigir a utilização de instrum entos 
que não estão geralm ente disponíveis, de sde que ofereçam  meios alternativos de 
acesso. 

Considera-se que as entidades adju dicantes oferecem  m eios alternativo s de acesso 
adequados em qualquer das seguintes situações: 

(a) acesso livre, direto e completo, por via eletrónica, a esses instrumentos, a partir 
da data de publicação do anúncio em c onformidade com o anexo IX ou da data 
de envio do  convite à confirm ação de  in teresse. O texto  do anúncio ou do 
convite à co nfirmação de interesse deve m indicar o endereço Intern et em que 
esses instrumentos estão disponíveis; 

(b) asseguram que os proponentes estabe lecidos num Estado-Mem bro que não o 
Estado-Membro da entidade adjudicante po dem aceder ao pro cesso d e 
adjudicação através da utilizaç ão de chaves eletrónicas ( tokens) provisórias 
disponibilizadas em linha e sem custos adicionais; 

(c) mantêm um canal alternativo p ara a apresentação de propostas por via 
eletrónica. 

5. No caso dos dispositiv os de transm issão e de receção eletrónica de p ropostas e de 
receção eletrónica de pedidos de participação, aplicam-se as seguintes regras: 

(a) as partes interessadas devem  dispor de  infor mações sobre as especificações 
necessárias à apres entação eletrónica das propostas e pedidos de participação, 
incluindo a cifragem e a validação cronológica; 

(b) os dispositivos, m étodos de autentic ação e assinaturas eletrónicas deve m 
preencher os requisitos do anexo IV; 

(c) as entidades adjudicantes devem especificar o nível de segur ança exigido para 
os m eios eletrónico s de com unicação a utilizar nas  várias fases do 
procedimento de adjudicação específic o, que dev e ser propo rcional aos riscos 
inerentes; 

(d) nos casos em que sejam exigidas assina turas eletrónicas avançadas, confor me 
definido na Diretiva 1999/93/CE42, as entidades adjudicantes  devem aceita r, 
desde que sejam  válidas, assinaturas baseadas num  certificado eletrónico  
qualificado referido na lista aprovada nos termos da Decisão 2009/767/CE da  
Comissão43, criadas com ou sem recurso a um dispositivo seguro de criação de 
assinaturas, sob reserva das seguintes condições: 

                                                 
42 Diretiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 1999, relativa a um 

quadro legal comunitário para as assinaturas eletrónicas, JO L 13 de 19.1.2000, p. 12. 
43 JO L 274 de 20.10.2009, p. 36. 
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(a) devem estabelecer o form ato de assi natura avançada exig ido com base 
nos form atos estabelecidos na Decisão 2011/130/UE da Com issão44 e 
tomar as m edidas ne cessárias para poder tratar tecnicam ente estes 
formatos; 

(b) quando uma proposta for assinada com re curso a um certificado 
qualificado inclu ído na  lis ta aprov ada, as  entidades ad judicantes não 
podem aplicar requisitos adicionais que possam  di ficultar a utilização 
dessas assinaturas pelos proponentes. 

6. Para transmissão de pedidos de participação, aplicam-se as seguintes regras: 

(a) os pedidos de participação nos proced imentos de adjudicação de contratos 
podem ser feitos por escrito ou por te lefone; neste último caso, deve ser 
enviada uma confirmação por es crito antes de term inar o p razo fixado para a 
sua receção; 

(b) as en tidades adjud icantes pod em exig ir qu e os ped idos de p articipação 
apresentados por fax sejam  confirm ados por via postal ou eletrónica, se 
necessário para efeitos de prova legal.  

Para efeitos da alínea b), a entidade adjudicante indica, no anúncio usado como meio 
de abertura de concurso  ou no conv ite à c onfirmação de interes se, que exige que o s 
pedidos de participação ap resentados por fax sejam  c onfirmados por via postal ou 
eletrónica, bem como o prazo para o envio dessa confirmação. 

7. As entidades adjudicantes podem utilizar os dad os processados por via eletrónica no 
quadro de procedimentos de adjudicação de contratos públicos para prevenir, detetar 
e corrigir erros que possam  ocorrer em cada fase, desenvolvendo as ferram entas 
adequadas.  

Artigo 34.º 
Obrigação geral de utilizar meios eletrónicos de comunicação 

Os Estados-Membros devem assegurar que, o m ais tardar dois anos após  a da ta prevista no 
artigo 101.º, n.º 1, todos os procedimentos de adjudicação de contratos abrangidos pela 
presente diretiva sejam executados utilizando meios eletrónicos de comunicação, em especial 
a apresentação eletrónica, em conformidade com os requisitos do presente artigo. 

Esta obrigação não é aplicáv el no s casos em  que a u tilização de m eios eletrónicos exig e 
instrumentos especializados ou form atos de fi cheiros que não estão geralm ente disponíveis 
em todos os  Estados Mem bros, na aceção do n .º 3. As entidades adjud icantes que utilizam  
outros m eios de com unicação para a apresen tação de propostas dev em de monstrar, na 
documentação relativa ao concurso, que, devido à natureza específica da  informação a trocar 
com os operadores económ icos, a utilização  de m eios eletrónico s exige in strumentos 
especializados ou for matos de ficheiros que nã o estão geralm ente disponíveis em  todos os 
Estados-Membros. 

                                                 
44 JO L 53 de 26.2.2011, p. 66. 



 

PT 67   PT 

Considera-se que as entidades adjudicantes têm razões legítimas para não solicitar a utilização 
de meios eletrónicos de comunicação no processo de apresentação de propostas nos seguintes 
casos: 

(a) Quando a descrição das especificações técn icas, devido à nature za especializada do 
concurso, não pode ser fornecida utiliza ndo for matos de ficheiro geralm ente 
suportados por aplicações de uso corrente; 

(b) Quando as aplicações que suportam  formatos de ficheiro adequados para a descrição 
das especificações técnicas estão  sujeita s a um  regi me de licen ciamento de 
propriedade e não podem ser disponibilizadas  para descarregam ento ou utilização 
remota pela entidade adjudicante; 

(c) Quando as aplicações que suportam  formatos de ficheiro adequados para a descrição 
das especificações técnicas utilizam formatos de ficheiro que não são suportados por 
qualquer outra aplicação de código aberto ou que possa ser descarregada. 

Artigo 35.º 
Nomenclaturas 

1. As referências a nom enclaturas no contex to da adjud icação de con tratos públicos 
devem ser feitas utilizando o Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) 
adotado pelo Regulamento (CE) n.º 2195/200245. 

2. São conferidos poderes à Com issão para a dotar atos delegados em  confor midade 
com o artigo 98.º a fim  de adaptar os núm eros de referência utilizados nos anexos II 
e XVI, sempre que alterações na nomenclatura CPV devam ser refletidas na presente 
diretiva e não impliquem uma alteração do seu âmbito de aplicação. 

Artigo 36.º 
Conflitos de interesses 

1. Os Estados-Membros devem, no que respeita às entidad es adjudicantes na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, prever regr as eficazes para efetivam ente prevenir, identificar e 
solucionar de imediato os conflitos de interesses que possam surgir na condução dos 
procedimentos de ad judicação abrangidos pela presente diretiv a, incluindo a 
conceção e a preparação do processo, a elaboração da docum entação relativa ao 
concurso, a seleção dos candidatos e dos proponentes e a adjudicação do contrato, de 
modo a evitar qualquer distorção da conc orrência e assegurar a igualdade de  
tratamento de todos os proponentes. 

A noção de conf lito de interes ses engloba, no mínim o, qualquer situaç ão em que as 
categorias de pessoas referidas no n.º 2 tenham, direta ou indiretamente, um interesse 
privado no resultado do processo de ad judicação, que possa ser entendido como  
prejudicial ao desempenho imparcial e objetivo das suas funções.  

                                                 
45 JO L 340 de 16.12.2002, p. 1. 



 

PT 68   PT 

Para efeitos do presente artigo, por «int eresses privados», entende-se quaisquer 
interesses familiares, afetivos, económicos, políticos ou outro s interesses partilhados 
com os ca ndidatos o u os prop onentes, in cluindo os  conflitos de interess es 
profissionais. 

2. As regras referidas no n.º 1 aplicam-se aos conflitos de interesses que envolvam pelo 
menos as seguintes categorias de pessoas: 

(a) membros do pessoal da autoridade adju dicante, prestadore s de serviços no 
domínio da contratação pública ou m embros do pessoal de outros prestadores 
de serviços envolvidos na condução do procedimento de adjudicação;  

(b) o presidente e os membros dos órgãos dirigentes da autoridade adjudicante que, 
sem estarem  necessariam ente envolvidos  na condução do procedimento de 
adjudicação , podem, no entanto, influenciar o seu resultado. 

3. Os Estados-Membros devem garantir, em especial, que: 

(a) os membros do pessoal referidos no n.º 2, alínea a), são obrigados a divulgar 
qualquer co nflito de in teresses em  rela ção a qualquer do s candida tos ou 
proponentes, logo que tom em conhecim ento do m esmo, a fi m de perm itir à 
autoridade adjudicante tomar medidas corretivas;  

(b) os candidatos e os proponentes são obr igados a apresentar, no início do 
procedimento de ad judicação , u ma declaração relativa à ex istência d e 
eventuais relações privilegiadas co m as  pessoas referidas no n.º 2, alínea b), 
que sejam  suscetíveis de colocar esta s m esmas pessoas num a situação de 
conflito de  interesses; a autor idade adjudicante indica, no  re latório indiv idual 
referido no artigo 94.º, se algum candidato ou proponente apresentou uma  
declaração nesse sentido. 

Em caso de conflito de interesses, a autoridade adjudicante toma medidas adequadas. 
Estas m edidas podem  incluir o afastam ento do m embro do pessoal em  causa do 
procedimento de adju dicação afetado ou a redefinição das funções e das  
responsabilidades desse membro do pessoal. Q uando um conflito de in teresses não 
puder ser ef icazmente resolvido po r outros m eios, o candidato ou pro ponente e m 
causa deve ser excluído do processo. 

Quando forem identificadas relações privile giadas, a autoridade adjudicante informa  
de imediato o organismo de fiscalização designado nos termos do artigo 93.º e toma 
medidas adequadas para evitar qualquer influência indevida sobre o procedimento de 
adjudicação e assegurar a igualdade de tratamento dos candidatos e dos proponentes. 
Se o conflito de interesses não puder ser efetivamente resolvido por outros meios, o 
candidato ou proponente em causa deve ser excluído do processo.  

4. As m edidas tom adas nos term os do presente artigo devem  ser docum entadas no 
relatório individual referido no artigo 94.º. 
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Artigo 37.º 
Conduta ilícita  

No início do proces so, os cand idatos s ão obrigados a apresen tar um a declaração sob 
compromisso de honra em como não tentaram nem tentarão: 

(a) influenciar indevidamente o pr ocesso de tom ada de decisã o da entidade adjudicante  
ou obter informações confidenciais que lhes  possam conferir vantagens indevidas no 
procedimento de adjudicação ; 

(b) estabelecer acordos com  outros candidato s e proponentes com  vi sta a distorcer a 
concorrência; ou  

(c) fornecer d eliberadamente informações erró neas, que possam influenciar  
materialmente as decisões relativas à exclusão, seleção ou adjudicação.  
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TÍTULO II 
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS 

CAPÍTULO I 
Procedimentos 

Artigo 38.º  
Condições relativas ao Acordo sobre Contratos Públicos e outros acordos internacionais 

1. Desde que sejam  abrangidos pelos anexos  III,  IV e V, pelas Notas  Gerais  do 
Apêndice 1 da União Europeia ao Acordo sobre Contratos Públicos e pelos outros 
acordos internacionais a que a União Europe ia se encontra vinculada, confor me 
enumerados no anexo V da presente diretiva, as entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4. n.º 3, alínea a), concedem às  obras, produtos, serviços e operadores 
económicos dos signatários desses acordos um tratamento não m enos favorável do 
que o tratamento concedido às obras, produtos, serviços e operadores económ icos da 
União. As entidades adjudicantes cum prem os ditos acordos ap licando a presen te 
diretiva aos operadores económicos dos seus signatários. 

2. São conferidos poderes à Com issão para a dotar atos delegados em  confor midade 
com o artigo 98.º a fim  de alterar a lista c onstante do anexo V, sempre que tal seja 
necessário em virtude da celebração de novos acordos internacionais ou da alteração 
dos acordos internacionais em vigor. 

Artigo 39.º 
Escolha dos procedimentos 

1. Quando da adjudicação  de contrato s de fornecim entos, de obras ou de serviço s, as 
entidades ad judicantes aplicam procedimentos adaptados  para es tarem confor mes à 
presente diretiva, desde que, sem  prejuízo  do disposto no artigo 42.º, tenha sido 
publicado um anúncio de concurso nos termos da mesma. 

Os Estados-Mem bros devem  assegurar qu e as  entidad es ad judicantes p ossam abrir 
concursos p úblicos ou lim itados o u aplicar p rocedimentos por nego ciação com 
concurso prévio, de acordo com o disposto na presente diretiva.  

2. O convite à apresentação de propostas pode revestir uma das seguintes formas: 

(a) um anúncio periódico indi cativo nos term os do artigo 61.º, se o contrato for 
adjudicado por concurso lim itado ou no â mbito de um  procedim ento por 
negociação; 

(b) um anúncio relativo à existência de um  sistema de qualificação nos termos do 
artigo 62.º, se o contrato for adjudicado por concurso limitado ou no âmbito de 
um procedimento por negociação ou de uma parceria para a inovação; 
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(c) um anúncio de concurso, nos termos do artigo 63.º. 

No caso referido na alínea a), os operadores económ icos que tenham 
manifestado o seu interesse no seguim ento da publicação de um  a núncio 
periódico indicativo devem ser subsequentemente convidados a confirm ar esse 
interesse po r escrito através de um «c onvite à confirm ação de interess e» em 
conformidade com o artigo 68.º. 

3. Os Estados-Mem bros podem determ inar que as entidades ad judicantes só pode m 
recorrer a u m procedi mento por n egociação sem  publicação prévia de anúncio d e 
concurso nos casos e circunstâncias es pecíficas expressam ente previs tas no  
artigo 42.º.  

Artigo 40.º 
Concurso público 

1. Nos concursos públicos, qualquer operador económico interessado  pode apresentar 
uma proposta em resposta a um convite à apresentação de propostas. 

O prazo mínimo para receção de pro postas é de 40 dias a co ntar da data de envio do 
anúncio de concurso. 

A proposta deve ser acompanhada das informações solicitadas para efeitos de seleção 
qualitativa. 

2. Se as autoridades adjudicantes tiverem  publicado um  anúncio periódico indicativo 
que não seja utilizado com o meio de aber tura de concurso, o prazo mínim o para 
receção de propostas, conforme estabelecido no n.º 1, segundo parágrafo, do presente 
artigo, pode ser reduzido para 20 dias, desde que sejam satisfeitas ambas as seguintes 
condições:  

(a) o anúncio periódico indicativo tenha in cluído, para além  das inform ações 
exigidas na parte A, secção I, do an exo VI, tod as as inform ações exigidas na 
parte A, secção II, do anexo VI, na m edida em que essas infor mações estejam 
disponíveis no momento da publicação do anúncio periódico indicativo;  

(b) o anúncio periódico indicat ivo tenha sido enviado pa ra publicação  entre um 
mínimo de 45 dias e um m áximo de 12 meses antes da data de envio do 
anúncio de concurso. 

3. Nos casos em  que uma situação de urgência devidam ente fundam entada pelas 
entidades adjudican tes inviab iliza o cu mprimento dos prazos fixados no n.º 1, 
segundo parágrafo, estas podem  fixar um prazo que não deve ser in ferior a 20 dias a 
contar da data de envio do anúncio de concurso. 

4. As entidades adjudicantes podem  reduzir em  cinco dias os prazos de receção de 
propostas estabelecidos no n.º 1, segundo pa rágrafo, nos casos em  que aceitam  a  
apresentação de propostas por via eletróni ca em conformidade com o artigo 33.º, n.os 
3, 4 e 5. 
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Artigo 41.º 
Concurso limitado 

1. Nos concursos lim itados, qualquer operador  económico pode apresentar um  pedido 
de participação em  resposta a um  anúncio de concurso, fornecendo as inform ações 
solicitadas para efeitos de seleção qualitativa. 

O prazo mínimo para receção dos pedidos de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo m enos 30 dias a contar da data de envio do a núncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não podendo nunca ser inferior a 15 dias.  

2. Só podem apresentar propostas os operador es económicos convidados pela entidade 
adjudicante na sequência da sua avaliação das informações solicitadas. As entidades 
adjudicantes podem restringir o núm ero de candidatos que satisfazem  as condições 
para serem convidados a participar no pro cesso em conformidade com o artigo 72.º, 
n.º 2.  

O prazo de receção das propostas p ode ser fixado de com um acordo entre a en tidade 
adjudicante e os candidatos selecionados , desde que todos os candidatos disponham 
de idêntico prazo para preparar e apresentar as suas propostas. 

Se não for possível ch egar a aco rdo sobr e o prazo para receç ão de propostas,  a 
entidade adjudicante fixa um prazo nunca inferior a 10 dias a contar da data de envio 
do convite à apresentação de propostas. 

Artigo 42.º 
Procedimento por negociação com abertura prévia de concurso 

1. Nos procedim entos por negociação  com ab ertura prév ia de concurs o, qualquer 
operador económ ico pode apresentar um  pedi do de participação em  resposta a um 
anúncio de concurso,  fornecendo as inform ações solicitadas para efeitos de seleção 
qualitativa. 

O prazo mínimo para a receção  dos pedidos d e participação deve, como regra geral, 
ser fixado em pelo menos 30 dias a contar da data de envio do anúncio de concurso 
ou, caso seja usado um  anúncio periódico indicativo como m eio de abertura de 
concurso, do convite à confirmação do interesse, não podendo nunca ser inferior a 15 
dias.  

2. Só os operadores económ icos convidados pela  entidade adjudicante na sequência da 
sua avaliação das inform ações solicitad as podem participar nas negociações. As 
entidades ad judicantes p odem restringir o  núm ero de candidatos qu e s atisfazem as  
condições para serem  convidados a particip ar no processo em  conformidade com o  
artigo 72.º, n.º 2. 

O prazo de receção das propostas p ode ser fixado de com um acordo entre a en tidade 
adjudicante e os candidatos selecionados , desde que todos os candidatos disponham 
de idêntico prazo para preparar e apresentar as suas propostas; 
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Se não for possível ch egar a aco rdo sobr e o prazo para receç ão de propostas,  a 
entidade adjudicante fixa um prazo nunca inferior a 10 dias a contar da data de envio 
do convite à apresentação de propostas. 

Artigo 43.º 
Parcerias para a inovação 

1. Os Estados-Mem bros podem  preve r a possibi lidade de as entidades adjudicantes  
criarem parcerias para a i novação conform e previsto na  pres ente diretiva.  Os 
Estados-Membros podem  decidir não transpor as parcerias para a inovação para o 
direito nacional ou rest ringir a u tilização destas parcer ias a determ inados tipos  de 
contratos. 

Nas parcerias para a inovação, qualquer operador económico pode apresentar um 
pedido de p articipação em  resposta a um  convite à ap resentação de p ropostas no s 
termos do artigo 39.º, n.º 2, alíneas b) e c), co m vista a estabe lecer u ma parceria 
estruturada para o desenvolvimento de produtos, serviços ou obras inovadoras e para 
a subsequente com pra dos produtos, serviços ou obras resultantes, desde que  
correspondam aos níveis de desempenho e custos previamente acordados. 

2. As parcerias devem ser estru turadas em fases sucessivas de acordo com  a sequência  
de etapas do processo de investigação e inova ção, eventualmente até ao fabrico do 
produto ou à prestação dos serviço s. Devem prever as m etas intermédias a alcançar  
pelo parceiro e o pagam ento da rem uneração em  frações adequadas.  Em função 
desses objetivos, a entidade adjudicante pode, no final de cada fase, decidir pôr 
termo à parceria e lançar um  novo processo de adju dicação para as fases 
remanescentes, desde que tenha adquirido os direitos de propr iedade intelectua l 
pertinentes.  

3. O contrato deve ser adjudicado em conformidade com as regras para o procedim ento 
por negociação com abertura prévia de concurso definidas no artigo 42.º.  

Na seleção dos candidatos, as entid ades ad judicantes prestam especial atenção ao s 
critérios relativos à capacidade e expe riência dos proponentes no dom ínio da  
investigação e desenvolvim ento ou do de senvolvimento de soluções inovadoras.  
Podem restringir o número de cand idatos que  satisfazem  as condições para serem  
convidados a participar no processo em conformidade com o artigo 72.º, n.º 2. 

Só os operadores económicos convidados pela entidade adjudicante após a avaliação 
das inform ações so licitadas podem  apresen tar p rojetos de investig ação e inov ação 
destinados a satisfazer as necessidades id entificadas por essa en tidade e que não  
possam ser satisfeitas pelas so luções existentes.  Os contratos são adjudicados 
exclusivamente com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa em 
conformidade com o artigo 76.º, n.º 1, alínea a). 

4. A estrutu ra da parceria e, em  especial, a duração e o valor das diferentes fases, 
devem refletir o grau de inovação da solução proposta e a sequência das atividad es 
de inves tigação e d e inovação necessárias  para o desenvo lvimento de um a solução 
inovadora ainda não disponível no mercado. O valor e a duração de um contrato para 
aquisição do produto, serviço ou obra resultante devem  situar-se dentro de lim ites 
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adequados, tendo em  conta a necessidade de amortizar custos, incluindo os custos 
incorridos no desenvolvim ento de um a so lução inovadora, e de obter os lucros 
adequados. 

As entidad es adjud icantes não dev em constitu ir pa rcerias para a ino vação pa ra 
impedir, restringir ou falsear a concorrência. 

Artigo 44.º 
Utilização do procedimento por negociação sem abertura prévia de concurso 

As entidades adjudicantes podem recorrer a um processo por negociação nos seguintes casos: 

(a) quando não forem  apresentadas propostas,  propostas adequadas ou pedidos de 
participação na sequência de um  pr ocesso com abertura prévia de con curso, desde 
que as condições iniciais do contrato não sejam substancialmente alteradas; 

(b) sempre que um  contrato seja celebrado apenas para fins de investigação, 
experimentação, estudo ou desenvolvim ento, e não com a finalidade de assegurar a 
rendibilidade ou am ortização dos custos de in vestigação e desenvolvim ento, e na  
medida em  que a celeb ração d e u m contra to desse tipo não obste à abertu ra d e 
concursos para contratos subsequentes com os mesmos objetivos; 

(c) quando o objetivo do concurso for a criação ou a aquisição de uma obra de arte; 

(d) se as obras, os produtos ou os serv iços só puderem  ser fornecidos por um  
determinado operador económico por uma das seguintes razões:  

(i) inexistência de concorrência por razões técnicas; 

(ii) proteção de patentes, de  direitos de autor ou de outr os direitos de propriedade  
intelectual; 

(iii) proteção de outros direitos exclusivos. 

Estas exceções só se aplicam se não existir uma alternativa ou um substituto razoável 
e a ausência de concorrência não resultar de uma res trição artificial dos parâm etros 
do concurso. 

(e) na medida do estritam ente necessário, qua ndo, por m otivos de extrem a urgência em  
caso de força m aior, não possam ser respei tados os prazos exigidos pelos concursos 
públicos e limitados ou pelos procedim entos por negociação com abertura prévia de 
concurso. As circunstâncias invocadas para  justif icar a  urgência imperiosa n ão 
devem, em caso algum, ser imputáveis às entidades adjudicantes; 

(f) no caso dos contratos de fornecim ento para entregas complementares efetuadas pelo 
fornecedor inicial e destinadas, quer à substi tuição parcial de produtos ou instalações 
de uso corrente, quer à am pliação de pr odutos ou instalações existentes, caso a 
mudança de fornecedor obrigue a entidad e adjudicante a adqui rir material com 
características técn icas dif erentes, origin ando incom patibilidades ou  dif iculdades 
técnicas desproporcionadas de utilização e manutenção; 
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(g) relativamente a obras ou serviços novos que consistam  na repetição de obras ou 
serviços sim ilares confiados ao operador económico adjudicatário de um  contrato 
inicial celeb rado pelas m esmas entidades adjudicantes, desde que essas obras ou 
serviços estejam em conformidade com um projeto de base e que esse projeto tenha  
sido objeto de um contrato inicial adjudicado de acordo com um  procedimento em 
conformidade com o artigo 30.º, n.º 1.  

(h) relativamente a fornecim entos cotados e adquiridos num  m ercado de produtos de  
base ou outros mercados semelhantes, nomeadamente o comércio de eletricidade; 

(i) relativamente a aquisições de oportuni dade, e m que seja possível adquirir 
fornecimentos aproveitando um a ocasião pa rticularmente vantajosa que se tenha 
apresentado num período de tem po muito curt o, cujo preço seja  consideravelmente 
inferior aos preços normalmente praticados no mercado; 

(j) relativamente à aquisição de produtos em  condições particularmente vantajosas, seja  
a f ornecedores que ce ssem def initivamente a sua ativid ade com ercial, se ja a  
liquidatários em processos de insolvência,  ao estabelecimento de um acordo com os 
credores ou outro pro cesso da m esma natureza previsto nas legislações o u 
regulamentações nacionais; 

(k) sempre que o contrato de prestação de serv iços em causa surja na sequência de um 
concurso para trabalhos de conceção organizado nos termos da presente diretiva e, de 
acordo com as regras  aplicáv eis, seja adjud icado ao v encedor ou  a um  dos 
vencedores desse concu rso; nes te ú ltimo caso, todos os vencedores do  concurso  
devem ser convidados a participar nas negociações. 

Para efeitos da alínea a), uma proposta é considerada inadequada se: 

(a) for irregular ou inaceitável; e 

(b) for totalmente irrelevante para o con trato, não p ermitindo satisfazer as n ecessidades 
da entidade adjudicante conform e espe cificadas na docum entação rela tiva ao  
concurso. 

As propostas devem ser consideradas irregulares , nomeadamente se não estiverem conformes 
com a documentação relativa ao co ncurso ou se os preços propostos estiverem  protegidos do 
normal jogo da concorrência. 

As propostas devem ser consideradas inaceitáveis, nomeadamente, em qualquer dos seguintes 
casos:  

(a) se tiverem sido recebidas com atraso;  

(b) se tiverem  sido apresentadas por propone ntes que não dispõem  das qualificações 
necessárias; 

(c) se o seu preço exceder o valor orçam entado pela entidade adjudicante, confor me 
determinado previam ente ao  lan çamento do procedim ento de ad judicação ; a 
determinação prévia do orçamento deve ser documentada por escrito;  

(d) se o preço for considerado demasiado baixo em conformidade com o artigo 79.º. 
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Para efeitos do n.º 1, alínea g), do presente artigo, o projeto de base deve indicar a extensão 
das even tuais obras ou  serviço s co mplementares e as con dições ao abrigo das q uais s erão 
adjudicadas. A possibilidade de recurso a este  procedim ento deve ser indicada aquando da 
abertura do concurso para o prim eiro projeto, devendo o custo total previsto das obras ou dos 
serviços subsequentes ser tom ado em consideração pelas en tidades adjudicantes para efeito s 
da aplicação dos artigos 12.º e 13.º. 

CAPÍTULO II 
Técnicas e instrumentos para a contratação pública eletrónica e 

agregada 

Artigo 45.º 
Acordos-quadro 

1. As entidades adjudicantes podem  celebrar acordos-quadro, desde que apliquem  os  
procedimentos previstos na presente diretiva. 

Por «acordo-quadro», ente nde-se um  acordo entre u ma ou m ais en tidades 
adjudicantes e um ou mais operadores económicos, que tem por objeto estabelecer os 
termos dos contratos a celebrar nu m determ inado período, nom eadamente em 
matéria de preços e, se necessário, de quantidades previstas. 

O período de vigência de um  acordo-quadr o não deve ser supe rior a quatro anos, 
salvo em casos excecionais devidamente justificados, nomeadamente pelo objeto do 
mesmo acordo-quadro. 

2. Os contratos baseados num  ac ordo-quadro são adjudicados segundo os 
procedimentos previstos no presente número e nos n.ºs 3 e 4.  

Estes procedim entos só podem  ser aplicad os entre as entidades adjudicantes  
claramente identificadas  para o efeito – no anúncio de concurso, no convite à 
confirmação do interesse ou, caso seja usado um anúncio relativo à existência de um 
sistema de qualificação com o meio de abertura de concurso, no convite à  
apresentação de propostas – e os operadores económ icos que sejam parte no 
acordo-quadro desde o início.  

Os contratos baseados num  acordo-quadr o não pode m, e m caso algum, introduzir 
modificações substanciais  nos  term os estabelecidos no  acordo -quadro, 
designadamente no caso a que se refere o n.º 3.  

As entidades adjudicantes não devem  celebrar acordos-quadro de forma abusiva ou 
de modo a impedir, restringir ou falsear a concorrência. 

3. Quando é celebrado um acordo-quadro com  um  único operador económ ico, os  
contratos baseados nesse acordo-quadro devem ser adjudicados nos lim ites dos  
termos fixados no acordo-quadro. 
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Para a adju dicação desses contrato s, as entidad es adjudicantes podem consultar por 
escrito o operador parte no acordo-quadro, pedindo-lhe que,  se necessário, com plete 
a sua proposta. 

4. Quando for celebrado um acordo-quadro com  mais do que  um operador económico, 
este pode ser executado de uma das duas seguintes formas: 

(a) sem reabertura de concurso, nos te rmos e condições no acordo-quadro, quando 
este estabelece todos o s termos que regem  a realização d as obras, serviços e 
fornecimentos em  causa e as  cond ições objetivas para determ inar qual dos 
operadores económ icos parte no acordo-qu adro será responsável pela sua 
execução; estas condições devem  cons tar da docum entação relativa ao 
concurso; 

(b) se os term os do fornecim ento das obr as, serviços e produtos não constarem 
todos estabelecidos no acordo-quadro, atra vés da reabertura do concurso entre 
os operadores económicos partes no acordo-quadro.  

5. O concurso referido no n.º 4, alínea b), baseia-se nos m esmos term os aplicados à 
adjudicação do aco rdo-quadro, se  necessário,  precisando-os, e, se for caso  disso , 
noutros termos indicados no caderno de en cargos do acordo-quadro, recorrendo ao 
seguinte procedimento: 

(a) Para cada contrato a adjudicar, as entidades adjudicantes consultam por escrito 
os operadores económicos suscetíveis de executar o objeto do contrato; 

(b) As entidades adjudicantes fixam um prazo suficien te para a apresentação das  
propostas relativas a cada contrato esp ecífico, tendo em conta elementos como 
a complexidade do objeto do contrato e o tempo necessário para o envio das 
propostas; 

(c) As propostas são apresentadas por escrito e não podem ser abertas até ao term o 
do prazo de resposta previsto; 

(d) As entidades adjudicantes devem  adjudi car os contratos aos proponentes que 
tenham apresentado a m elhor proposta com base nos critérios de adjudicação 
previstos no caderno de encargos do acordo-quadro. 

Artigo 46.º 
Sistemas de aquisição dinâmicos 

1. Para a aquisição de bens ou serviços de uso corrente geralm ente disponíveis no 
mercado e cuj as características preencham os requisitos das entid ades adjudicantes, 
estas podem utilizar um sistem a de aquisi ção dinâm ico. O sistem a de aquisição 
dinâmico deve funcionar como um processo inteiramente eletrónico, aberto ao longo 
de toda a sua duração a qualquer operador eco nómico que satisfaça os  critérios de 
seleção. 

2. Para adjudicar contratos no quadro de um  sistem a de aquisição dinâm ico, as 
entidades adjudicantes devem cumprir as regras aplicáveis aos concurso s limitados. 
Todos os candidatos que satisfaçam os critérios de seleção são admitidos no sistema, 
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sem que o núm ero de candidatos a admitir possa ser limitado em conformidade com 
o artigo 72. º, n.º 2. Todas as com unicações no contexto de u m sistema de aquisição  
dinâmico são feitas exclusivam ente por via eletrón ica, em  confor midade com  o 
artigo 33.º, n.os 2 a 6. 

3. Para efeitos da adjudicação de contratos ao  abrigo do sistema de aquisição dinâmico, 
as entidades adjudicantes: 

(a) publicam um anúncio de concurso, especificando que se trata de um sistema de 
aquisição dinâmico; 

(b) indicam no caderno de encargos, no m ínimo, a natureza e a quantidade 
estimada das aquisições previstas, bem com o todas as inform ações necessárias 
sobre o  sis tema de a quisição, o  equi pamento eletrónic o utiliz ado e as 
modalidades e especificações técnicas de conexão; 

(c) oferecem acesso livre,  direto e co mpleto, enq uanto o sistem a for válido, ao  
caderno de encargos e a toda a documentação complementar, em conformidade 
com o artigo 67.º. 

4. As entidades adjudicantes concedem  ao s operadores económ icos, durante todo o 
período de vigência do sistem a de aquisiçã o dinâmico, a possibilidade de participar 
no sistema nas condições previstas no n.º 2. As  entidades adjudicantes concluem  a  
avaliação desses ped idos de particip ação de  aco rdo com os critérios de seleção no 
prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua receção. 

As entidades adjudicantes inform am o mais rapidam ente possível os operadores 
económicos visados no prim eiro parágrafo sobre a sua adm issão ou não no siste ma 
de aquisição dinâmico. 

5. As entidades adjudicantes convidam  todos os participantes qualificados a apresentar 
uma proposta para cada concurso específi co no âm bito do sistem a de aquisição 
dinâmico, em conformidade com o artigo 68.º. 

O contrato é adjudicado ao proponente que tiver apresentado a melhor proposta, com 
base nos critérios de adjudi cação definidos no anúncio de concurso u tilizado para o 
sistema de aquisição din âmico, no convite à con firmação do interess e ou, nos caso s 
em que concurso tenha sido aberto por m eio de um anúncio relativo à existência de 
um sistema de qualificação, no con vite à ap resentação de propostas.  Estes critérios 
podem, se for caso disso, ser pormenorizados no convite à apresentação de propostas. 

6. As entidad es adjud icantes ind icam o período  de vigência do sistem a de aquisição 
dinâmico no anúncio de concurso. Essas entidades notificam a Comissão de qualquer 
alteração à duração do sistema, do seguinte modo: 

(a) se a duração for alterada sem  que o sistema seja encerrado, através do 
formulário utilizado  in icialmente para  o anúncio de concurso relativo ao 
sistema de aquisição dinâmico;  

(b) se o sistem a for encerrado, através de um  anúncio de adjudi cação de contrato 
referido no artigo 64.º.  
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7. Não podem ser cobradas despesas de processo aos operadores económ icos 
interessados ou às partes no sistema de aquisição dinâmico. 

Artigo 47.º 
Leilões eletrónicos  

1. As entidades adjudicantes podem  utiliz ar leilões eletrónicos em  que sejam 
apresentados novos preços, progressiva mente inferiores, e/ou novos valores 
relativamente a determinados elementos das propostas. 

Para o efeito, as entidades adjudicantes uti lizam um processo eletrónico interativo 
(leilão eletrónico) desencadeado após uma prim eira av aliação co mpleta das  
propostas, que permite a sua classificação usando métodos de avaliação automática. 

2. Nos concursos público s e lim itados e no s p rocedimentos por nego ciação com 
concurso prévio, as entidades adjudicantes podem decidir que a adjudicação de um 
contrato seja precedida de um leilão eletrónico quando as especificações do concurso 
possam ser fixadas com precisão. 

Nas mesmas condições, o leilão eletrónico  pode ser utilizado aquando da reabertura 
do concurso às partes num  acordo-quadro, co nforme previsto no artigo 45.º, n.º 4, 
alínea b), e da abertura de concursos rela tivos aos contratos a adjudicar no âmbito do 
sistema de aquisição dinâmico referido no artigo 46.º. 

3. O leilão eletrónico baseia-se num dos seguintes critérios: 

(a) exclusivamente nos preços, quando o c ontrato for adjudica do ao preço m ais 
baixo;  

(b) nos preços e/ou nos novos valores dos elementos das propostas indicados no 
caderno de encargos, quando o contra to for adjudicado à proposta 
economicamente mais vantajosa. 

4. As entidades adjud icantes que decidam  recorrer a um  leilão eletrón ico mencionam 
esse facto no anúncio de concurso, no convite à confirm ação de interesse ou, caso 
seja utilizado um  anúncio relativo à existê ncia de um  sistema de qualificação com o 
meio de abertura de concurso, no convite à apresentação de propostas. O caderno de 
encargos deve incluir, no mínimo, as informações constantes do anexo VII. 

5. Antes de procederem  ao leilão eletróni co, as entidades adjudicantes efetuam  uma 
primeira avaliação com pleta das proposta s em conform idade com  o critério ou 
critérios de adjudicação previamente definidos e a respetiva ponderação. 

Uma proposta é considerada adm issível quando tiver sido apresentada por um 
proponente qualificado e for conforme com as respetivas especificações técnicas.  

Todos os proponentes que tenham apresentado propostas admissíveis são convidados 
simultaneamente, por via eletrónica, a pa rticipar no leilão el etrónico, usando as 
ligações disponíveis a partir da data e hora especificadas e em conformidade com as 
instruções constantes do convite. O leilão eletrónico pode processar-se em  várias 
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fases sucess ivas. Não deve ser dad o início ao leilão eletró nico antes d e decorridos 
dois dias úteis desde a data de envio dos convites. 

6. Se o contrato for adjudicado à proposta econom icamente mais vantajosa, o convite 
deve ser acom panhado do resultado da avaliação com pleta da proposta do  
proponente em causa, efetuada em confor midade com a ponderação p revista no 
artigo 76.º, n.º 5, primeiro parágrafo. 

O convite deve igualmente mencionar a fórmula matemática que determina, aquando 
do leilão eletrónico, as reclassificações automáticas em função dos novos preços e/ou 
dos novos valores licitados. Essa fórm ula integra a ponderação de todos os critérios  
definidos para determ inar a proposta ec onomicamente m ais vantajosa, tal com o 
indicada no anúncio utilizado com o meio de  abertura de concurso e no caderno de 
encargos. Para o efeito,  as even tuais m argens de flutuação  devem ser previam ente 
expressas por um valor determinado. 

Caso sejam autorizadas variantes, deve ser fornecida uma fórmula separada para cada 
variante. 

7. Durante cada fase do leilão eletrónic o, as entidad es adjudican tes com unicam 
instantaneamente a todos os proponentes pe lo menos as informações suficientes para 
que possam tomar conhecimento da sua cl assificação em qualquer momento. Podem 
ainda comunicar outras informações relativas a outros preços ou valores licitados, na 
condição de que tal venha indicado no caderno de encargos. Podem  ainda, e m 
qualquer momento, anunciar o núm ero de part icipantes na fase do leilão. Contudo, 
em caso algum  podem divulgar a identidade dos proponentes durant e as diferentes  
fases do leilão eletrónico. 

8. As entidades adjudicantes encerram o leilã o eletrónico de acordo com  uma ou m ais 
das seguintes regras: 

(a) na data e hora previamente indicadas; 

(b) quando não receberem novos preços ou novos valores que preencham  os  
requisitos relativos a diferenças m ínimas, desde que tenham  previam ente 
especificado o prazo a observar a partir da receção da última licitação, antes do 
encerramento do leilão eletrónico; 

(c) quando tiver sido atingido o número de fases de leilão previamente indicado. 

Sempre que as entidades adjudicantes tenham decidido encerrar o leilão eletrónico da 
forma indicada na alín ea c),  even tualmente em  combinação com  as m odalidades 
previstas na alínea b), o convite à participação no leilão indica o calendário para cada 
fase do leilão. 

9. Uma vez encerrado o leilão eletrónico e em  função dos seus resultados, as entidades 
adjudicantes adjudicam o contrato nos termos do artigo 76.º. 
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Artigo 48.º 
Catálogos eletrónicos  

1. Caso seja o brigatório u sar meios eletró nicos de comunicação nos term os do artigo 
33.º, as entidades adjudicantes podem exigir que as propostas sejam apresentadas sob 
a forma de catálogos eletrónicos. 

Os Estados-Membros podem estabelecer a obrigatoriedade da utilização de catálogos 
eletrónicos em relação a determinados tipos de contratos públicos. 

As propostas apresentadas sob a for ma de catálogos eletrónicos podem  se r 
acompanhadas de outros documentos, que completem a proposta. 

2. Os catálogos eletrónicos são criados pelo s candidatos ou proponentes tendo e m vista 
a sua participação num procedim ento de adjudicação específico, em confor midade 
com as especificaçõ es técn icas e com  o form ato estabelecido pela en tidade 
adjudicante.  

Além disso, os catálogos eletrónicos devem preencher os requisitos dos instrumentos 
de com unicação eletrón icos, bem  com o out ros requis itos suplem entares definidos 
pela entidade adjudicante nos termos do artigo 33.º.  

3. Quando for aceite ou  exigida a ap resentação de propostas so b a form a de catálogos 
eletrónicos, as autoridades adjudicantes devem: 

(a) indicá-lo no anúncio de concurso, no convite à confirmação de interesse ou, se 
o m eio de abertura de concurso for um  anúncio relativo à existência de um  
sistema de qualificação , no convite à apresen tação de propostas ou  para 
negociação; 

(b) incluir no caderno de encargos todas as informações necessárias, nos termos do 
artigo 33.º, n.º 5, sobre o fo rmato, o equipamento eletrónico utilizado e as 
modalidades e especificações técnicas de conexão para o catálogo. 

4. Quando for celebrado um acordo-quadro com  mais do que  um operador económico, 
na sequência da apresentação de p ropostas sob a for ma de catálogos eletrón icos, as 
entidades adjudican tes podem  es tabelecer que a reabertura de concurso para 
contratos específicos seja efetuada com  base em catálogos atualizados. Nesse caso, 
as entidades adjudicantes utilizam um dos seguintes métodos alternativos: 

(a) convidam os proponentes a apresent ar novam ente os seus catálogos 
eletrónicos, adaptados aos requisitos do contrato específico em causa;  

(b) notificam os proponentes de que pret endem recolher dos catálogos já 
apresentados as informações necessária s para constituir propostas adaptadas 
aos requis itos do contrato específico em causa (proced imento a seguir 
designado p or «extração»), desde que a utilização desse m étodo se encontre 
mencionada na documentação respeitante ao acordo-quadro. 

5. Quando as entidades adjudicantes reabrem  o concurso para contratos específicos nos 
termos do n.º 4, alínea b), especificam  a da ta e a hora a qu e pretendem recolh er as 
informações necessá rias para con stituir p ropostas adap tadas aos r equisitos do 
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contrato específico em  causa e oferecem  aos proponentes a possi bilidade de recusar 
essa recolha de informação.  

As entidad es adjudicantes estabelecem  um  prazo adequado  entre a no tificação e a 
recolha efetiva da informação. 

Antes da adjudicação  do contrato, as entidades ad judicantes ap resentam as 
informações recolhidas ao proponente em  causa, a fi m de lhe darem  a oportunidade  
de contestar ou confirmar a exatidão da proposta assim constituída.  

6. As autoridades adjudicantes podem adjudi car contratos com  ba se num sistem a de 
aquisição d inâmico através da extração de inf ormação, desde que o  pedido  de 
participação no sistem a de aquisição dinâmico seja aco mpanhado por um  catálogo 
eletrónico em conformidade com as especificações técnicas e o formato estabelecido 
pela entidade adjudicante. O referido catál ogo será posteriormente completado pelos 
candidatos, quando forem informados da intenção da entidade adjudicante no sentido 
de constituir propostas através d a extração de informação. A extração de inform ação 
é realizada em conformidade com o n.º 4, alínea b), e com o n.º 5. 

Artigo 49.º 
Atividades de compras centralizadas e centrais de compras 

1. As entidades adjudicantes podem contra tar obras, fornecim entos e/ou serviços 
recorrendo a uma central de compras. 

2. Os Estados-Mem bros devem  preve r a possib ilidade de as entidades adjudicantes 
recorrerem às atividades de com pras centr alizadas disponibilizadas por centrais de 
compras estabelecidas noutros Estados-Membros. 

3. Uma entidade adjudicante cum pre as obrig ações que lhe incum bem por força da  
presente diretiva quando procede à adjudicação com recurso a atividades de compras 
centralizadas, na medida em que os proced imentos de ad judicação em causa e a sua 
execução sejam da competência exclusiva da central de compras em todas as fases do 
processo, desde a publicação do anú ncio de concurso até ao final da execução do ou 
dos correspondentes contratos. 

No entanto, se determ inadas etapas do procedimento de adjudicação ou de execução 
dos correspondentes contra tos forem  asseguradas pela  entidade adjudicante em  
causa, a entidade adjudicante  continua a ser responsáv el pelo cumprim ento das  
obrigações previstas na presente diretiva em relação às  etapas do processo sob a sua 
responsabilidade.  

4. Todos os procedim entos de adjudicação re alizados por u ma central de com pras 
devem ser executado s atrav és de m eios eletrónico s de com unicação, em 
conformidade com os requisitos previstos no artigo 33.º. 

5. As entidades adjudicantes podem , sem  ap licar os procedim entos previstos na 
presente diretiva,  selecionar um a central de  com pras para realizar ativid ades d e 
compras centralizadas, incl uindo quando a central de compras é rem unerada para o 
efeito.  
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6. As centrais de compras asseguram a documentação de todas as transações realizadas 
no â mbito da execução dos contratos, dos acordos-quadro ou dos sistem as de 
aquisição dinâm icos que celebrem  no quadro das suas atividades de adjudicação 
centralizada. 

Artigo 50.º 
Atividades auxiliares de aquisição  

Os prestadores de serviços auxiliares de aquisição são selecionados segundo os  
procedimentos de adjudicação constantes da presente diretiva. 

Artigo 51.º 
Iniciativas conjuntas de aquisição ocasionais 

1. Uma ou vá rias entidades ad judicantes podem acordar na  realização conjunta de 
determinadas aquisições.  

2. Quando uma entidade adjudicante realiza, por si só, todas as etapas dos processos de  
aquisição em causa, desde a publicação do anúncio de concurso até ao final da 
execução do ou dos correspondentes cont ratos, essa entidade adjudicante é  
integralmente responsável pelo cumprim ento das obrigações previstas na presente 
diretiva. 

No entanto, se os processos de aquisição e a execução dos correspondentes contratos 
forem conduzidos por várias entidades adj udicantes participantes, cada um a delas 
continua a ser responsável pelo cumprim ento das obrigações previstas na presente  
diretiva em relação às etapas do processo sob a sua responsabilidade.  

Artigo 52.º 
Iniciativas conjuntas de aquisição entre entidades adjudicantes de Estados-Membros 

diferentes 

1. Sem prejuízo do título I, capítulo III, secção  2, subsecção 2 : relações especiais, as 
entidades adjudicantes de Estados-M embros diferentes podem adjudicar 
conjuntamente os seus contratos utili zando um dos m eios descritos no presente 
artigo. 

2. Várias entidades adjudican tes podem  contratar obras, fornecim entos e/ou serviços 
recorrendo a uma central de compras localizada noutro Estado-Membro. Nesse caso, 
o procedimento de adjudicação deve ser conduzido segundo as disposições nacionais 
do Estado-Membro onde a central de compras se encontra localizada.  

3. Várias entidades adjudicantes de Esta dos-Membros diferentes podem adjudicar 
conjuntamente um  contrato. Nesse caso, as entidades adjudicantes p articipantes 
celebram um acordo que determina: 

(a) as disposições nacionais aplicáveis ao procedimento de adjudicação ; 
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(b) a organização interna d o procedimento de adju dicação , no meadamente a sua 
gestão, a partilha de responsabilidades, a distribuição das obras, fornecimentos 
ou serviços a adjudicar e a celebração dos contratos. 

Ao determ inarem a legislação nacional aplicável nos term os da alínea a), as 
entidades adjudicantes podem escolher as disposições nacionais de qualquer Estado-
Membro em que pelo menos uma das entidades adjudicantes esteja localizada. 

4. Quando várias entidades adjudicantes de Es tados-Membros diferentes tiverem criado 
uma entidade jurídica comum, nomeadamente agrupamentos europeus de cooperação 
territorial ao abri go do Regulam ento (CE) n.º 1082/2006 do Parlam ento Europeu e 
do Conselho 46 ou outras entidades institu ídas a o abrigo do direito da União, as  
entidades adjudicantes participantes devem definir, através de uma decisão do órgão 
competente da entidade juríd ica comum, qual a regulamentação nacional em matéria 
de contratos públicos que será aplicável, de um dos seguintes Estados-Membros: 

(a) as disposições nacionais do Estado-Me mbro onde a entidade jurídica com um 
tem a sua sede social; 

(b) as disposições nacionais do Estado-Me mbro onde a entidade jurídica com um 
desenvolve as suas atividades. 

Este acordo pode ser válido por um  período indeterminado, quando estabelecido no 
ato constitu tivo da entid ade jurídica com um, ou estar lim itado a um  de terminado 
período, a determinados tipos de contratos ou à adjudicação de um ou mais contratos 
específicos. 

5. Na ausência de um  acordo que determ ine a legislação em m atéria d e contra tos 
públicos ap licável, aplicam -se as seguintes  regras para d eterminar a legislação 
nacional que rege a adjudicação do contrato: 

(a) se o processo for conduzido ou geri do por um a entida de adjudicante 
participante em  nom e das restante s, aplicam-se as disposições nacion ais do  
Estado-Membro dessa entidade adjudicante; 

(b) se o processo não for conduzido ou gerido por um a entidade adjudicante 
participante em nome das restantes, e 

(i) respeitar a um contrato de empreitada de obras, as entidades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do Estado-Mem bro em  que s e 
realizarão a maior parte das obras; 

(ii) respeitar a um  contrato  de serv iços ou de fornecim ento, as entidades 
adjudicantes aplicam  as disposiç ões nacionais do Estado-Mem bro e m 
que se realizarão a maior parte dos serviços ou fornecimentos; 

(c) se não for possível determinar a legislação nacional aplicável em conformidade 
com as alíneas a) ou b ), as en tidades adjud icantes ap licam as disposições  

                                                 
46 JO L 210 de 31.7.2006, p. 19. 
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nacionais do Estado-Membro da entidade adjudicante que suporta a maior parte 
dos custos. 

6. Na ausência de um  acordo que determ ine a legislação em m atéria d e contra tos 
público aplicável nos termos do n.º 4, para determinar a legislação nacional que rege 
os proced imentos de adjudicação conduzid os por en tidades ju rídicas com uns 
constituídas por várias  entid ades adjudi cantes de Estados-Mem bros diferentes, 
aplicam-se as seguintes regras: 

(a) se o processo for conduzido ou gerido pelo órgão com petente da entidade 
jurídica comum, aplicam-se as disposições nacionais do Estado-Mem bro onde 
a entidade jurídica tem a sua sede social; 

(b) se o processo for conduzido ou gerido por um membro da entidade jurídica, em 
seu nome, aplicam-se as regras estabelecidas no n.º 5, alíneas a) e b); 

(c) se não for possível determ inar a legisl ação nacional aplicável nos termos do 
n.º 5, alín eas a) ou  b),  as en tidades adjud icantes ap licam as disposições  
nacionais do Estado-Membro onde a entidade jurídica tem a sua sede social. 

7. Uma ou várias entidades adjudicantes pod em adjud icar contra tos individuais ao 
abrigo de um  acordo-quadro celebrado, autónoma ou conjuntam ente, por um a 
entidade adjudicante lo calizada noutro Estado-Mem bro, de sde que esse 
acordo-quadro inclua disposições específicas que permitam às entidades adjudicantes 
respetivas adjudicar contratos individuais. 

8. As decisões  em  m atéria de con tratação púb lica transfronteiras  es tão sujeitas aos 
mecanismos de recurso ordinários previstos na legislação nacional aplicável.  

9. A fi m de  garantir o bom  funcionam ento dos m ecanismos de recurso, os 
Estados-Membros devem assegurar que as d ecisões das instâncias de recurso na 
aceção da Diretiva 92 /13/CEE do Conselho 47 localizadas noutro s Estados-Membros 
sejam integralm ente executadas na s ua ordem  jurídica intern a, caso essas decisões  
envolvam e ntidades adjudicantes estabeleci das no seu território que participem  no 
processo de contratação pública transfronteiras pertinente. 

                                                 
47 JO L 76 de 23.3.1992, p. 14. 
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CAPÍTULO III 
Condução do procedimento 

SECÇÃO 1: PREPARAÇÃO  

Artigo 53.º 
Consulta preliminar ao mercado  

1. Antes da abertura de um procedimento de adjudicação , as entidades adjudicantes  
podem realizar consultas ao m ercado para  avaliar a estrutura, a aptidão e a 
capacidade do m ercado e inform ar os opera dores económ icos dos seus planos de 
adjudicação e respetivos requisitos.  

Para o efeito, as entidades adjudicant es podem solicitar ou aceitar pareceres d e 
estruturas de apoio administrativo, de terceiros ou de participantes no mercado, desde 
que esses pareceres não tenham  por efeito impedir a concorrência e não violem  os  
princípios da não-discriminação e da transparência. 

2. Quando um candidato ou proponente, ou um a empresa associada a um candidato ou 
proponente, tiver apresentado um  parecer à entidade adjudicante ou de algum  modo 
participado na prep aração do p rocedimento de adjudicação , a entidad e adjudicante 
toma as m edidas adequadas para evitar a di storção da c oncorrência em  virtude da  
participação desse candidato ou proponente.  

Entre essas medidas inclui-se a comunicação ao s restantes candidatos e proponentes  
de qualquer informação pertinente trocada no âmbito ou em resultado da participação 
do candidato ou propo nente na p reparação do  procedim ento de adju dicação e a 
fixação de prazos ad equados para a r eceção das prop ostas. O candidato  ou 
proponente em  causa só deve ser excluído do processo se não existirem  outras 
formas de garantir o cumprimento do dever de observância do princípio da igualdade 
de tratamento.  

Antes da exclusão, é dada aos candida tos ou proponentes a oportunidade de  
demonstrar que a sua participação na pr eparação do procedim ento de adjudicação 
não é suscetível de dist orcer a concorrência. As m edidas tom adas devem  ser  
documentadas no relatório individual previsto no artigo 94.º. 

Artigo 54.º 
Especificações técnicas 

1. As espec ificações té cnicas definid as no anexo VIII, pon to 1, devem constar da 
documentação relativa ao concurso . Define m as características ex igidas para as 
obras, serviços ou fornecimentos. 

Essas características podem ta mbém fazer remissão para processos específico s de  
produção ou de fornecim ento de obras, pr odutos ou serviços ou para qualquer outra 
fase do respetivo ciclo de vida, conforme referido no artigo 2.º, n.º 22.  
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Além disso, especificam se é exi gida a transmissão de  direitos de propriedade 
intelectual. 

Em relação aos contrato s cujo ob jeto se des tine a ser utilizado por pes soas, quer s e 
trate do público em  geral ou do pessoal da entidade adjudicante, as especificaçõe s 
técnicas devem, salvo em  casos devidam ente justificados, ser elaboradas de m odo a 
ter em  conta os c ritérios de ac essibilidade pa ra as pes soas com  def iciência ou  da 
conceção para todos os utilizadores. 

Sempre que as norm as de ace ssibilidade obrigatórias seja m adotadas através de um 
ato leg islativo da União, as especificações técnicas dev em, no que respeita aos 
critérios de acessibilidade, ser definidas por referência a esse ato legislativo. 

2. As especificações técn icas devem garant ir o acesso dos operadores económ icos ao 
procedimento de adjudicação em  condições de igualdad e e não criar obstáculo s 
injustificados à abertura dos contratos públicos à concorrência. 

3. Sem prejuízo das regras técn icas n acionais vinculativas, desde que sejam 
compatíveis com o direito da União, as especificações técnicas devem ser formuladas 
segundo uma das seguintes modalidades: 

(a) em ter mos de desempenho ou de requisitos funcionais, incluindo as 
características am bientais, desd e q ue os pa râmetros s ejam s uficientemente 
precisos para permitir que os propo nentes determinem o objeto do con trato e  
que as entidades adjudicantes procedam à respetiva celebração; 

b) por referência a especificações técnicas definidas e, por ordem de preferência, a 
normas nacionais de transposição de  norm as europeias, a hom ologações 
técnicas europeias, a es pecificações técnicas comuns, a norm as internacionais, 
a qualquer outro referencial técnico estabelecido pelos organismos europeus de 
normalização ou, na sua ausência, a norm as nacionais,  a hom ologações 
técnicas nacionais ou a especificações  técnicas nacionais em  m atéria d e 
conceção, cálculo e execução das obras e de utilização dos fornecimentos; cada 
referência deve ser acompanhada da menção «ou equivalente»; 

c) em term os do desem penho ou dos requi sitos funcionais a que se refere a  
alínea a), rem etendo, com o m eio de pr esunção da conform idade com  esse 
desempenho ou esses requisito s funcionais , para as espe cificações té cnicas a 
que se refere a alínea b); 

(d) por referên cia às esp ecificações técnicas a q ue se refere a alín ea b) para 
determinadas características e por refe rência ao desem penho ou aos requisitos 
funcionais a que se refere a alínea a) para outras características. 

4. A menos que o objeto de contrato o justifiq ue, as especificações técnicas não podem 
fazer referência a um fabrican te ou pr oveniência determ inados, um  processo 
específico, a m arcas comerciais, patentes  ou tipos, nem  a um a origem ou produção 
determinada que tenham  por efeito favorece r ou elim inar determinados operadores  
económicos ou determ inados produtos. Tal referência é auto rizada, a títu lo 
excecional, no caso de não ser possível um a descrição suficien temente precisa e 
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inteligível d o objeto do  contrato n os te rmos do n.º 3. Essa referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente». 

5. Sempre que as en tidades adjudicantes recorrerem à possibilidade de rem eter para as  
especificações a que se refere o n.º 3, alínea b), não podem excluir uma proposta com 
o funda mento de que as obras, fornecim entos e serviços oferecidos não estão em 
conformidade com as especificaçõ es de re ferência, se o proponente demonstrar na 
sua proposta, por qualquer m eio adequa do, nom eadamente os m eios de prova 
referidos no artigo 56.º, que as soluções apresentadas cumprem de modo equivalente 
os requisitos definidos nas especificações técnicas. 

6. Sempre que as entidade s adjudican tes recor rerem à possibilidade prev ista no n.º 3, 
alínea a), de for mular especificações técnicas em term os de desem penho ou de  
requisitos funcionais, não devem  excluir uma proposta de fornecimento, serviços ou 
obras que esteja em  conformidade com uma norma nacional de transposição de um a 
norma europeia, um a hom ologação técnic a europeia, um a especificação técn ica 
comum, uma norm a internac ional o u um referencial técnico estabelecido por um 
organismo de normalização europeu, quando essas especificações corresponderem ao 
desempenho ou preencherem os requisitos funcionais impostos. 

Cabe ao proponente dem onstrar, na sua proposta, por qualquer meio adequado, 
incluindo os meios referidos no artigo 56.º , que o fornecimento, o serviço ou a obra 
conforme com  a norma corresponde ao  desempenho ou preenche os requisitos  
funcionais da autoridade adjudicante. 

Artigo 55.º 
Rótulos 

1. Sempre que as en tidades adjudicantes impuserem características ambientais, sociais 
ou de outra natureza para um a obra, se rviço ou f ornecimento em term os de 
desempenho ou de requisitos funcionais, conforme previsto no artigo 54.º, n.º 3, 
alínea a), podem  exigir que essas obras, serviços ou fornecim entos ostentem  u m 
rótulo específico, desde que satisfaçam as seguintes condições: 

(a) os requisitos para o rótulo apenas digam respeito às c aracterísticas ligadas ao 
objeto do contrato e sejam  adequados para definir as características das o bras, 
dos fornecimentos ou dos serviços a que se refere o contrato; 

(b) os requ isitos para o rótulo s ejam definidos com  base num a inform ação 
científica ou noutros critérios obj etivamente verificáveis e nã o 
discriminatórios; 

(c) os rótulos sejam criados por um processo aberto e transparente em que possam 
participar todas as partes inte ressadas, nom eadamente os organism os 
governamentais, os consum idores, os fa bricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais;  

(d) os rótulos sejam acessíveis a todas as partes interessadas; 

(e) os critérios do rótulo são definidos por um terceiro independente do operador 
económico que solicita o mesmo.  
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As entidades adjud icantes que exijam  um rótulo específico  devem aceitar todos os  
rótulos equivalentes que preenchem os m esmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas entidades adjudicantes. Em  relação aos produtos que não ostenta m 
esse rótulo, as entidades adjudicantes devem aceitar também a documentação técnica 
do fabricante ou outros meios de prova adequados. 

2. Quando um rótulo preenche os requisitos previstos no n.º 1, alíneas b) a d), m as 
incluir também requisitos que não estejam ligados ao objeto do contrato, as entidades 
adjudicantes podem usar as especificações técnicas por referência às esp ecificações 
pormenorizadas do rótulo em causa ou, se necessário, a partes do mesmo que estejam 
ligadas ao o bjeto do co ntrato e que  sejam adequadas para definir as características 
desse objeto. 

Artigo 56.º 
Relatórios de ensaios, certificação e outros meios de prova 

1. As entidades adjudicantes podem  exigir ao s operadores económ icos a apresentação 
de um relatório de ensaio de um orga nismo reconhecido ou um  certificado em itido 
por um  organism o reconhecido, com o m eio de prova da confor midade com a s 
especificações técnicas.  

Caso as entidades ad judicantes ex ijam a apresentação de certificados em itidos por 
organismos reconhecidos que atestem  a confor midade com  um a determ inada 
especificação técnica, essas entidad es de vem t ambém aceitar os certificados de 
outros organismos reconhecidos equivalentes.  

2. As entidades adjudicantes devem  também aceitar outros meios de p rova adequados, 
além dos e nunciados no n.º 1, como um processo técnico do fabricante, caso o 
operador económico em causa não tenha acesso  aos certificados ou aos relatórios de 
ensaio referidos no n.º 1, nem qualquer possi bilidade de os obter dentro dos prazos 
estabelecidos. 

3. Os «organism os reconhecidos» na aceção do n.º 1 do presente artigo são os 
laboratórios de ensaio ou de calibragem e qua isquer organism os de  inspeção e de 
certificação acreditados nos termos  do Regulam ento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho48. 

4. Os Estados-Membros colocam à disposição  dos outros Estados-Mem bros, mediante 
pedido, as infor mações relacionadas com  as provas e os docum entos a presentados 
em conformidade com o artigo 54.º, n.º 6, o artigo 55.º e os n.ºs 1, 2 e 3 do presente 
artigo, que com provem o cumprim ento dos  requisitos técnicos. As autoridades  
competentes do Estado -Membro de estab elecimento com unicam essas infor mações 
nos termos do artigo 96.º. 

                                                 
48 JO L 218 de 13.8.2008, p. 30. 
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Artigo 57.º 
Comunicação das especificações técnicas 

1. As entidad es adjud icantes com unicam aos operadores  eco nómicos in teressados n a 
obtenção de um  contrato, a pedido destes, as especificações técn icas regularm ente 
referidas nos seus contratos de fornecim ento, de empreitada de obras ou de serviços, 
ou as esp ecificações técnicas p ara que tencionem fazer rem issão nos  contratos que 
sejam objeto de anúncios periódicos indi cativos. Estas devem  ser disponibilizadas 
por via eletrónica, mediante acesso livre, direto e completo, a título gratuito.  

2. Se as esp ecificações técnicas se bas earem em documentos de aces so livre, direto  e 
completo, a título  gra tuito, d isponibilizados p or via elet rónica aos operadores 
económicos interessados, basta incluir uma referência a esses documentos.  

Artigo 58.º 
Variantes 

1. As entidades adjudicantes podem  tomar e m consideração as vari antes apresentadas 
por um proponente que preencham os requisitos mínimos por elas exigidos. 

As entidades adjudicantes devem precisar, nos cadernos de encargos, se autorizam ou 
não as variantes e, caso as autorizem, os requisitos m ínimos que as variantes devem 
preencher, bem  com o as reg ras p ara a sua apresentação.  Nos casos  em  que são 
admitidas variantes, devem ainda garantir que os crité rios de adjudicação escolhidos 
podem ser corretamente aplicados às variantes que preencham os requisitos mínimos, 
bem como às propostas conformes que não sejam variantes. 

2. Nos procedim entos de adjudicação  de contratos de fornecim ento de bens ou d e 
serviços, as  entid ades adjudicantes  que tenham autorizado variantes não devem 
excluir uma variante pelo simples facto de esta poder conduzir, caso seja escolhida, a 
um contrato de serviços, em  vez de um  contrato de fornecim ento, ou a um  contrato 
de fornecimento, em vez de um contrato de serviços. 

Artigo 59.º 
Divisão dos contratos em lotes  

1. Os contratos podem ser subdivididos em lo tes homogéneos ou heterogéneos, sendo 
aplicável o artigo 13.º, n.º 7. 

No anúncio de concurso, no convite à conf irmação de in teresse, ou, se o m eio de 
abertura do concurso for um anúncio re lativo à existência de um sistem a de  
qualificação, no convite à apresentação de propostas o u para neg ociação, as 
entidades adjudicantes devem indicar se as propostas estão limitadas a um único lote  
ou a vários lotes.  

2. Mesmo que tenha sido indicada a possibilidade de apresentar propostas para todos os 
lotes, as entidades adjudicantes podem limitar o número de lotes suscetíveis de serem 
adjudicados a um proponente, desde que o núm ero m áximo esteja indicado no 
anúncio d e concurso  ou conv ite à conf irmação de interesse.  As entid ades 
adjudicantes devem  estabelecer e in dicar na do cumentação relativ a ao  concurso as 
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regras ou critérios objetivos e não discriminatórios para a adjudicação dos diferentes 
lotes, nos casos em que a aplicação dos cr itérios de adjudicação  estabelecidos possa 
resultar na adjudicação a um  proponente de um  número de lotes superior ao núm ero 
máximo fixado.  

3. Caso possa ser adjudicado m ais do que um  lote ao m esmo proponente, as entidades 
adjudicantes pode m estipular que adjudicam  um contrato por lote ou um  ou m ais 
contratos relativos a vários lotes ou à totalidade dos mesmos.  

As entidades adjudicantes devem  especificar na docum entação relativa ao concurso 
se se reservam o direito de efetuar essa escolha e, nesse  caso, os lotes que podem ser 
agrupados sob um contrato. 

As entidades adjudicantes determ inam e m prim eiro lugar as propostas que m elhor 
cumprem os  critérios d e adjudicação esta belecidos nos termos do artigo 76.º para 
cada lote es pecífico. Podem adjudicar um  contrato relativo a m ais do q ue um lote a 
um proponente que não esteja classificado em  primeiro lugar em  relação a cada um  
dos lotes abrangidos pelo contrato, desd e que esse proponente cum pra m elhor os  
critérios de adjudicação estabelecidos nos termos do artigo 76.º em relação à  
totalidade dos lo tes abrangidos por esse  contrato. As entidades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao concurso os métodos que tencionam utilizar 
para efetuar essas com parações. Tais m étodos devem ser transparentes, objetivos e 
não discriminatórios. 

4. As entidad es adjud icantes podem  exigir que to dos os forn ecedores co ordenem a s 
suas atividades sob a direção do  operador económico ao qu al tenha s ido adjudicado 
um lote que implique a coordenação de todo o projeto ou das suas partes pertinentes. 

Artigo 60.º 
Fixação de prazos 

1. Ao fixare m os prazos de receção dos pedi dos de particip ação e das propostas, as 
entidades adjudicantes devem ter em conta, em especial, a complexidade do contrato 
e o tem po necessário à elaboração das propos tas, sem prejuízo dos prazos m ínimos 
fixados nos artigos 39.º e 44.º. 

2. Quando as propostas só puderem  ser apresent adas após visita às instalações ou 
consulta no local dos docum entos com plementares à do cumentação relativa ao 
concurso, os prazo s de receção  das propos tas devem ser prorrogados d e modo que  
todos os operadores económ icos interessados possam tomar conhecimento de todas 
as informações necessárias para a elaboração dessas mesmas propostas. 
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Secção 2 
Publicação e transparência 

Artigo 61.º 
Anúncios periódicos indicativos 

1. As entidades adjudicantes podem dar a conhecer as suas intenções no que respeita a  
previsões de contratos m ediante a publica ção de um  anúncio pe riódico indicativo o 
mais rapidam ente possível após o início do exercício orçam ental. Estes anúncios  
devem ser acom panhados das inform ações previstas na secção I, parte A, do anexo 
VI. São publicados pela Com issão ou pelas entidades adju dicantes no seu perfil de  
adquirente em conformidade com o ponto 2, alínea b), do anexo IX. Se o anúncio for 
publicado pelas entidades adjudicantes no pe rfil de adquirente, enviam  um anúncio 
de pré-inform ação da publicação d o a núncio periód ico in dicativo nu m perfil de 
adquirente, nos termos do anexo IX, ponto 3. 

2. Se a abertura do concurso tiver sido efet uada através de um  anúncio periódico 
indicativo relativo a concursos limitados  e a procedim entos por negociação com 
abertura prévia de concurso, o anúncio deve preencher os seguintes requisitos: 

(a) referir especificamente os fornecim entos, obras ou serviços objeto do contrato 
a celebrar; 

(b) mencionar que esse contrato será ad judicado m ediante concurso lim itado ou 
procedimento por negociação, sem publicação posterior de anúncio de 
concurso, e convidar os operadores económ icos a m anifestar o seu interesse 
por escrito;  

(c) conter, além das informações prev istas na parte A, secção I, do anexo VI, as 
informações previstas na parte A, secção II, do anexo VI; 

(d) ter sido publicado, no máximo, doze meses antes da data de envio do convite à 
confirmação de interesse. 

Artigo 62.º 
Anúncios relativos à existência de um sistema de qualificação 

Sempre que as entidades adjudican tes optem por estabelecer um sistem a de qualificação nos  
termos do artigo 71.º, o sistem a deve ser obje to de um  anúncio nos term os do anexo X, 
indicando o objetivo do sistem a de qualificação e as  modalidades de acesso às  regras que o  
regem. Se o sistem a tiv er um a duração superior  a três anos, o anúncio deve ser pu blicado 
anualmente. Se o sistema tiver uma duração inferior, basta um anúncio inicial. 
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Artigo 63.º 
Anúncios de concurso 

Os anúncios de concurso podem ser utilizados como meio de abertura de concurso para todos 
os procedim entos. Inclu em as infor mações previstas n a parte pertin ente do anexo XI e são 
publicados em conformidade com o artigo 65.º. 

Artigo 64.º 
Anúncios de adjudicação de contratos 

1. No prazo d e dois  m eses após a ad judicação d o contrato ou da celeb ração d e u m 
acordo-quadro, as entid ades adjudicantes env iam um  anúncio de adjudicação do 
contrato com os resultados do procedimento. 

Este anún cio inclu i as  inform ações prev istas no anexo  XII e é p ublicado em 
conformidade com o artigo 65.º. 

2. Caso a abertura do  con curso em  questão tenha sido efetuada sob a form a de um 
anúncio periódico indicativo e a entidade ad judicante não tencione adjudicar m ais 
contratos durante o período de 12 m eses abrangido por esse anúncio periódico 
indicativo, o anúncio de adjudicação do contrato deve conter um a indicação 
específica desse facto. 

No caso dos acordos-quadro celebrados nos  term os do a rtigo 45.º, as entidades 
adjudicantes não são obrigadas a enviar um anúncio dos resultados do procedim ento 
de adjudicação em relação a cada contrato baseado nesse acordo. 

As entidades adjudicantes enviam  um anúncio de adjudicação de contrato no prazo 
de dois meses após a adjudicação de cada contrato baseado num sistema de aquisição 
dinâmico. Podem, contudo, agrupar esses anúncios por trimestre. Nesse caso, enviam 
os anúncios agrupados, no prazo de dois meses após o fim de cada trimestre. 

3. As inform ações prestadas em  confor midade com  o anexo XII, e destinadas  a 
publicação, são publicadas em  conform idade com  o anexo IX. Certas infor mações 
relativas à adjudicação de um contrato  ou à celebração de um  acordo-quadro podem 
não ser pu blicadas, caso a sua d ivulgação p ossa obstar à aplicaçã o da lei, s er 
contrária ao interesse público, lesar os legítimos interesses comerciais de operadores 
económicos específicos, públicos ou privados, incluindo o operador económ ico 
adjudicatário, ou prejudicar a concorrência leal entre operadores económicos. 

No caso dos contratos de serviços de investigação e desenvolvim ento («serviços  
I&D»), as infor mações relativas à natu reza e à quantidade de  serviços podem  ser  
respetivamente limitadas ao seguinte: 

(a) indicação «serviços I&D » se o contrato  tiver s ido adjudicado com base num 
procedimento por negociação sem abertura de co ncurso em conformidade com 
o disposto no artigo 44.º, alínea b); 

(b) informações pelo m enos tão porm enorizadas quanto as constantes do anúncio 
utilizado como meio de abertura de concurso. 
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4. As inform ações prestadas nos term os do anexo XII e assinaladas com o nã o 
destinadas a publicação só são  publicad as sob form a sim plificada para fins  
estatísticos nos termos do anexo IX. 

Artigo 65.º 
Elaboração e modalidades de publicação dos anúncios 

1. Os anúncios referidos nos artigos 61.º a 64.º comportarão as infor mações previstas 
nos anexos XI, X, VI A, VI B e XI I, no formato dos for mulários-tipo, incluindo os 
formulários para retificações.  

A Comissão estabelece os for mulários-tipo. Estes atos de ex ecução são adotados em  
conformidade com o procedimento consultivo referido no artigo 100.º. 

2. Os anúncios referidos nos artigos 61.º a 64.º são elaborados, enviados à Com issão 
por via eletrónica, e pub licados em conformidade com o anexo IX. São publicados o 
mais tardar cinco dias após o seu envio. As despesas de publicação dos anúncios pela 
Comissão são suportadas pela União. 

3. Os concursos na aceção do n.º 2 do artigo 39. º são publicad os na íntegra num a das 
línguas oficiais da União escolhida pela enti dade adjudicante. Apenas fa z fé o texto 
original nessa língua. D eve ser publicado um  resum o dos elem entos relevantes de 
cada anúncio nas outras línguas oficiais. 

4. A Comissão deve garantir que o texto com pleto e o resum o dos anúncios periódicos  
indicativos referidos no artigo 61.º, n.º 2, assim como dos concursos que estabelecem 
um sistem a de aquisição dinâm ico referidos  no artigo 46.º, n.º 3, alínea a), e dos 
anúncios relativos à existência de um  sistema de qualificação utilizados com o meio 
de abertura de concurso em  conform idade com  o artigo 39.º , n.º 3, alínea b), 
continuam a ser publicados: 

(a) no caso dos anúncios periódicos indicativos, por um  período de 12 meses ou 
até à receção de um  aviso de ad judicação de co ntrato, conform e previs to no  
artigo 64.º, n.º 2, com a indicação de que não serão adjudicados m ais contratos 
durante o período de 12 meses abrangido pelo anúncio de concurso; 

(b) no caso dos concursos em  que é estabe lecido um  sistem a de aquisição 
dinâmico, durante o período de validade do sistema de aquisição dinâmico; 

(c) no caso de anúncios relativos à existên cia de um  siste ma de qualificação 
durante o seu período de validade. 

5. As entidades adjudicantes devem estar em condições de comprovar as datas de envio 
dos anúncios. 

A Comissão confirma à entidade adjudicante a receção do anúncio e a publicação das 
informações apresen tadas, indicand o a data  de publicação. A referida confirm ação 
constitui prova da publicação. 

6. As autoridades adjudicantes podem  publicar anúncios para contratos de em preitada, 
de fornecimento ou de serviços que não es tejam sujeitos à exigência de publica ção 
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prevista na presente diretiva, desde que  esses anúncios sejam enviados à Com issão 
por via eletrónica, no form ato e de acordo com as modalidades de transm issão 
indicados no anexo IX. 

Artigo 66.º 
Publicação a nível nacional 

1. Os anúncios referidos n os artigos 61.º a 64.º e a inform ação neles con tida não serão 
publicados, a nível nacional, antes da sua publicação nos termos do artigo 65.º. 

2. Os anúncios publicados a nível nacional nã o devem incluir outras inform ações para 
além das contidas nos anúncios enviados à Com issão ou publicados num  perfil de 
adquirente, mas devem indicar a data desse envio à Comissão ou dessa publicação no 
perfil de adquirente. 

3. Os anúncios periódicos indicativos nã o devem ser publicados num  perfil de 
adquirente antes do envio à Com issão do a núncio que refere a sua publicação sob 
essa forma; devem indicar a data desse envio. 

Artigo 67.º 
Disponibilidade eletrónica da documentação relativa ao concurso 

1. As entidades adjudicantes oferecem acesso ilimitado e completo, a título gratuito, por 
via eletrónica, à documentação relativa ao concurso, a partir da data de publicação do 
anúncio, em conform idade com  o artigo 65. º, ou da data de envio do convite à  
confirmação de interesse. Se o meio de abertura do concurso for um anúncio relativo 
à existência de um  sistema de qualificação, ess e acesso deve ser concedido o m ais 
rapidamente possível e, o mais tardar, aquando do envio do convite à apresentação de 
propostas o u para nego ciação. O texto do anúncio ou dos convites deve indicar o  
endereço Internet em que a documentação está disponível. 

2. Desde que tenham  sido solicitadas atem padamente, as entidades adjudicantes ou os  
serviços co mpetentes fornecem  as infor mações adicionais  sobre os cadernos de 
encargos e qualquer docum entação de apoio o m ais tardar seis dias an tes da 
data-limite fixada para a receção d as propostas. No caso do procedim ento acelerado 
referido no artigo 40.º, n.º 3, esse prazo é de quatro dias.  

Artigo 68.º 
Convites para apresentação de propostas ou para negociação e convites à confirmação de 

interesse 

1. Nos concursos lim itados, nas parcerias para a inovação e nos procedim entos por 
negociação com abertura prévia de concur so, as entidades adjudicantes convidam , 
simultaneamente e por escrito, os candida tos selecionados  a apresentar as suas 
propostas ou a negociar. 

Caso tenha sido utilizado um anúncio periódico indicativo como anúncio de concurso 
nos term os do artigo 39.º, n.º 2, alínea a) , as entidades adjudicantes convidam, 
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simultaneamente e por escrito, os operadores económicos que manifestaram interesse 
a confirmar que mantêm esse interesse. 

2. Os convites referidos no n.º 1 devem inclui r uma referência ao endere ço eletrónico 
onde estejam  diretam ente disponíveis por vi a eletrónica o cader no de encargos ou 
qualquer o utra documentação de apoio. Devem  tam bém estar incluída s as 
informações previstas no anexo XIII. 

Artigo 69.º 
Informação aos requerentes de qualificação, aos candidatos e aos proponentes 

1. As entidad es adjud icantes inform am no m ais breve prazo os candidatos e  
proponentes das decisões tom adas relativamente à celebração de um  acordo-quadro, 
à adjudicação de um  contrato ou à adm issão num  sistem a de aquisição dinâm ico, 
incluindo os m otivos pelos quais tenham  d ecidido renunciar à celebração de um 
acordo-quadro ou à adjudicação de um  contrato para o qual fora aberto concurso ou 
pelos quais  tenham  decidido reco meçar o pr ocesso, ou à im plementação de um 
sistema de aquisição dinâmico; 

2. A pedido da parte em  causa, as entidades adjudicantes devem, logo que possível e, 
em qualquer caso, no prazo de 15 dias a contar da receção  de um  pedido escrito,  
informar:  

(a) os candidatos excluídos dos m otivos do indeferim ento do seu pedido de 
participação; 

(b) os proponentes excluídos dos m otivos da exclusão da sua proposta, incluindo, 
nos casos a que se refere o artigo 54.º, n.ºs 5 e 6, dos motivos da sua decisão de 
não-equivalência ou da sua decisão de que  as obras, fornecimentos ou serviços 
não preenchem os requisitos em matéria de desempenho ou a nível funcional; 

(c) os proponentes que tenham  aprese ntado propostas adm issíveis, das 
características e vantagen s relativas da proposta se lecionada, bem  como do 
nome do adjudicatário ou das partes no acordo-quadro; 

(d) os proponentes que tenham  aprese ntado propostas adm issíveis, do 
comportamento e dos progressos da s negociações e do diálogo com  os  
concorrentes. 

3. As entidades adjudicantes podem  decidi r que certas infor mações relativas à 
adjudicação de contratos, celebração de acordos-quadro ou admissão num sistema de 
aquisição dinâmico referidas no n.º 1 nã o são comunicadas, quando a sua divulgação 
possa obstar à aplicação  da le i, ser contrária ao interesse público, lesar os leg ítimos 
interesses com erciais de operadores económ icos específicos, públicos ou privados , 
incluindo o operador económ ico a djudicatário, ou prejudicar a concorrência leal 
entre operadores económicos. 

4. As entidad es adjudicantes que estabe lecem e adm inistram um sistem a de 
qualificação informam os requerentes, no prazo de seis meses, da sua decisão quanto 
à respetiva qualificação. 
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Se a decisão de qualificação dem orar m ais de quatro m eses a contar da data de 
entrega do pedido de qualific ação, a entidade adjudicante  informa o requerente, no 
prazo de dois m eses após essa entrega, das razões que justificam  a prorrogação do 
prazo e da data em que o seu pedido deverá ser aceite ou recusado. 

5. Os requeren tes cu ja qualificação seja r ecusada são inform ados dessa decisão e das 
suas razões no mais breve prazo, que não pode nunca exceder 15 dias após a data da  
decisão. As razões dev em basear-se nos cr itérios de qualificação referid os no artigo  
71.º, n.º 2. 

6. As entidades adjudicantes que estab elecem e operam um sistema de qualificação só 
podem pôr termo à qualificação de u m operador económico por razões b aseadas nos 
critérios referidos no artigo 71.º n. º 2. A intenção de pôr term o à qualificação deve 
ser previamente notificada, por escrito, ao operador económ ico, pelo m enos 15 dias 
antes da data prevista para pôr term o à qualificação, indicando a razão ou razões que 
justificam essa intenção. 

SECÇÃO 3 
SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E ADJUDICAÇÃO DOS CONTRATOS 

Artigo 70.º 
Princípios gerais 

1. Para fins de seleção dos particip antes nos procedim entos de adju dicação de 
contratos, aplicam-se cumulativamente as seguintes regras: 

(a) as entidades adjudicantes que tenham previs to regras e critérios de exclusão de 
proponentes ou candidatos em conform idade com o disposto no artigo 72.º, n.º 
1 ou 74.°, n.º 2, devem excluir os opera dores económ icos identificados e m 
conformidade com essas regras e que cumpram esses critérios; 

(b) as entidades adjudicantes selecion am os pr oponentes e candidatos em 
conformidade com as regras e critérios objetivos estabelecidos nos termos dos 
artigos 72.º e 74.º; 

(c) nos concursos lim itados, nos procedim entos por negociação com  convite à 
apresentação de propostas e nas parc erias para a inova ção, as entidades 
adjudicantes reduzem , se for caso  d isso e nos term os do artigo 72.º, n.º 2, o 
número de candidatos selecionados de acordo com o disposto nas alíneas a) e 
b). 

2. Sempre que a abertura de um concurso seja efetuada através de um anúncio relativo à 
existência de um sistema de qualificação e pa ra fins de seleção dos participantes nos  
procedimentos de adjudicação de contratos específicos que são objeto da abertura do 
concurso, as entidades adjudicantes: 

(a) qualificam os operadores económicos em conformidade com o artigo 71.º; 
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(b) aplicam a e sses operadores económ icos qualificados as disposições do n.º 1 
que sejam  pertinentes para os concur sos limitados, os procedim entos por 
negociação ou as parcerias para a inovação. 

3. Quando selecionam os participantes num  concurso limitado, num procedimento por 
negociação ou num a parceria p ara a inova ção, ao decidir da qualificação ou da 
atualização dos critérios e regras de qua lificação, as  entidades ad judicantes não 
podem: 

(a) impor a determ inados operadores ec onómicos condições adm inistrativas, 
técnicas ou financeiras que não tenham sido impostas a outros; 

(b) requerer tes tes ou justificações qu e constituam uma duplicação de provas  
objetivas já disponibilizados 

4. As entidades adjudicantes verificam  a c onformidade das propostas apresentadas 
pelos proponentes selecionados com  as regr as e requisitos aplic áveis às propostas e  
adjudicam o contrato com  base nos critér ios previstos nos artigos 76.º e 79.º, tendo 
em conta o artigo 58.º. 

5. As entidades adjudicantes podem decidir nã o adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a m elhor proposta se tiver em concluído que a proposta não cum pre, 
pelo menos de um modo equivalente, as obrigações estabelecidas na regulamentação 
da União nos dom ínios social, laboral ou ambiental ou nas disposições de direito 
internacional em matéria social e ambiental enumeradas no anexo XIV.  

6. Nos concursos públicos, as entidades ad judicantes podem decidir exam inar as 
propostas antes de verificar a capaci dade dos proponentes, desde que sejam 
cumpridas as disposições pertinentes dos artigos 70.º a 79.º, incluindo a regra que 
prevê que o contrato não pode ser adjudicado a um proponente que deva ser excluído 
em confor midade com  o artigo 74.º ou que  n ão preench a os cr itérios de seleção 
estabelecidos pela entidade adjudicante em conformidade com os artigos 72.º, n.º 1, e 
74.º. 

7. São conferidos à Com issão poderes para a dotar atos delegados em  confor midade 
com o artigo 98.º a fim de alterar a lista constante do anexo XIV, sempre que tal seja 
necessário em virtude da celebração de novos  acordos internacionais ou da alteração 
dos acordos internacionais em vigor. 

SUBSECÇÃO 1 
QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO QUALITATIVA 

Artigo 71.º 
Sistemas de qualificação 

1. As entidades adjudicantes podem , se o desejarem, estabelecer e gerir um  sistema de 
qualificação de operadores económicos. 



 

PT 99   PT 

As entidades que estabelecem  ou gerem  um sistema de qualificação  asseguram que 
os operadores económ icos podem , e m qualquer m omento, solicitar a sua  
qualificação. 

2. O sistema previsto no n.º 1 pode abranger várias fases de qualificação. 

As entidades adjudicantes estabelecem regras e critérios objetivos  de exclusão e de  
seleção dos operadores económicos que requeiram a qualificação, bem como regras e 
critérios objetivos para  a utiliz ação do sistema de qualificação, as quais devem 
abranger q uestões co mo o registo no sistema, a atualização p eriódica das  
qualificações e, se for caso disso, a duração do sistema. 

Sempre que esses critérios e regras  incluam  especificaçõ es técnicas, aplicam -se as 
disposições dos artigos 54.º a 56.º. Esses critérios e regr as podem, se necessário, ser  
atualizados. 

3. Os critérios  e regras de  qualificação referidos no n.º 2 são comunicados aos 
operadores económ icos interessados, a pe dido destes. Os critérios e regras 
atualizados são comunicados aos operadores económicos interessados. 

Se um a entidade ad judicante co nsiderar qu e o sistem a de qualificação de 
determinadas entidades ou organismos terc eiros correspo nde às su as exigências, 
comunica a os operadores económ icos interessados os nom es dessas entidades ou 
desses organismos terceiros. 

4. Deve ser conservado um registo escrito dos operadores económicos qualificados, que 
pode ser dividido em  categorias, por tipo de contrato, para os quais a qualificação é  
válida. 

5. Sempre que a abertura do concurso seja ef etuada através de um  anúnc io relativo à 
existência d e um  sistem a de qualificação, os contratos es pecíficos p ara as ob ras, 
fornecimentos ou serviços abrangidos pe lo sistem a de qualificação devem  se r 
adjudicados através de concursos lim itados ou procedim entos por nego ciação, nos  
quais todos os proponentes e participantes são selecionados entre os candidatos já 
qualificados de acordo com o referido sistema. 

6. Os encargos faturados  no âm bito de pedidos de qualificação, atualização ou 
conservação de um a qualificação já obtida no â mbito do sistem a devem  ser  
proporcionais aos custos gerados. 

Artigo 72.º 
Critérios de seleção qualitativa 

1. As entidades adjudicantes podem estabelece r regras e critérios objetivos para a  
exclusão e a seleção de proponentes ou candidatos. Essas regras e critérios devem ser 
disponibilizados aos operadores económicos interessados.  

2. Sempre que seja n ecessário garantir um equilíbrio adequado  entre as c aracterísticas 
específicas do procedim ento de adjudicação  e os recu rsos exigidos  para a su a 
execução, as entidades adjudicantes podem , no caso dos concursos lim itados, dos 
procedimentos por negociação ou das parcerias p ara a inovação, estabelecer regras e 
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critérios objetivos que reflitam  essa nece ssidade e perm itam à entidad e adjudicante 
reduzir o núm ero de candidatos convidados  a apresentar propostas ou a negociar. O 
número de candidatos selecionados deve, t odavia, ter em  conta a necessidade de 
assegurar uma concorrência suficiente. 

Artigo 73.º 
Recurso às capacidades de outras entidades 

1. Quando as regras e os critério s objetivos de exclusão e d e seleção  dos operadores 
económicos que solicitam  a sua  qualificação no quadro de um sistem a de  
qualificação inc luem requisito s r elativos à capacidade eco nómica e financeira do 
operador económ ico ou às suas capacidade s técnicas e profissionais, o operador 
económico pode, se for caso disso, recorrer à capacidade de outras entidades, 
independentemente da natureza jurídica das re lações existentes entre esse operadores 
e essas entidades. Neste caso, o opera dor económ ico deve provar à entidade  
adjudicante que disporá desses recursos durante todo o período de vigência do 
sistema de qualificação, por exemplo, mediante a apresentação de uma declaração de 
compromisso dessas entidades para o efeito. No caso da capacidade económ ica e  
financeira, as entidades adjudicantes podem exigir que o operador económico e essas 
entidades sejam solidariamente responsáveis pela execução do contrato. 

Nas m esmas condições, um  agrupam ento de operadores económ icos, confor me 
referido no artigo 30.º, pode recorrer à capacidade dos participantes no agrupam ento 
ou de outras entidades. 

2. Quando as regras e os critério s objetivos de exclusão e de seleção  dos candidato s e 
dos proponentes nos concursos públicos, concursos lim itados, procedim entos por  
negociação ou parcerias  para a ino vação in cluem requisito s relativo s à capacid ade 
económica e financeira do operador económ ico ou às suas capacidades técnicas e 
profissionais, o operador económ ico pode, se for caso disso, e no que se refere a um 
contrato específico, recorrer à capacidade de outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica das relações exis tentes entre este operador e e ssas entidades. Neste 
caso, o operador económ ico deve provar à entidade ad judicante que disporá do s 
recursos necessários, p or exem plo, através  da apresen tação de um a declaração  d e 
compromisso dessas entidades para o efeito. No caso da capacidade económ ica e  
financeira, as entidades adjudicantes podem exigir que o operador económico e essas 
entidades sejam solidariamente responsáveis pela execução do contrato.  

Nas m esmas condições, um  agrupam ento de operadores económ icos, referido no 
artigo 30.º, pode recorrer às capacidades dos participantes no agrupamento ou de 
outras entidades. 

3. No caso dos contratos  de obras, dos contratos de pres tação de s erviços e d as 
operações de m ontagem e de instalação no quadro de contratos de fornecim ento, as 
entidades adjudicantes podem  exigir que ce rtas tarefas crític as sejam  executadas 
diretamente pelo próprio proponente ou, se a proposta for apresentada por u m 
agrupamento de operadores económ icos c onforme referido no artigo 30.º, por um 
participante no agrupamento. 
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Artigo 74.º 
Utilização dos motivos de exclusão e dos critérios de seleção previstos na [Diretiva 

2004/18/CE] 

1. As regras e os critérios objetivo s de exclu são e de seleção dos  operadores  
económicos que requerem a qualificação num sistema de qualificação e as regras e os 
critérios ob jetivos de ex clusão e d e se leção d os cand idatos e dos  prop onentes nos 
concursos públicos, nos concursos lim itados ou nos procedim entos por negociação, 
assim com o nas parcerias para a in ovação, podem incluir os m otivos de exclusão 
enumerados no artigo 55.º da Diretiva 2004 /18/CE, nos term os e condições nele  
definidos.  

Se a entidade adjudicante for um a autoridad e adjudic ante, esses critérios e regras 
incluem os motivos de exclusão en umerados no artigo 55.º, n.ºs 1 e 2 da Diretiva 
2004/18/CE, nos termos e condições nele definidos.  

2. Os critério s e as regras referid as no n.º 1 podem  incluir os critérios de seleção 
estabelecidos no artigo 56.° da Diretiva 2004/18/CE, nos term os e condições nele 
definidos, nom eadamente no que respeita a lim ites aos requisitos relativos aos 
volumes de  negócios anuais, conform e previsto no n.º 3, segundo parágrafo, do 
mesmo artigo. 

3. Para efeitos da aplicação do disposto nos n.ºs 1 e 2 do presen te artigo, aplicam-se os 
artigos 57.º a 60.º da Diretiva 2004/18/CE. 

Artigo 75.º 
Normas de garantia de qualidade e normas de gestão ambiental 

1. Caso exijam a ap resentação de certifica dos emitidos por organism os independentes 
que atestem que o operador económ ico cumpre determinadas normas de garantia de  
qualidade, incluindo em m atéria de acessib ilidades para pessoas com deficiência, as 
entidades adjudican tes devem  rem eter para  sistem as de garantia de qualidade  
baseados em  séries de norm as europeias pertinentes e certifica dos por organism os 
que estejam  em  conform idade com as séries d e norm as europeias  em m atéria de 
certificação. 

As entidades adjudicantes reconh ecem os certificados equivalentes dos organism os 
estabelecidos noutros Estados-Membros. Devem igualmente aceitar outras provas de 
medidas de  garantia da qualidade equiva lentes apresen tadas pelos  operadores  
económicos que não tenham acesso aos referidos certificados ou qualquer  
possibilidade de os obter dentro dos prazos estabelecidos. 

2. Caso as entidades ad judicantes ex ijam a apresentação de certificados em itidos por 
organismos independentes, que ates tem que o operador económ ico cumpre 
determinadas regras ou norm as de gestão ambiental, devem reportar-se ao sistema  
comunitário de ecoges tão e de aud itoria da U nião Europeia (EMAS) ou a outros 
sistemas de gestão ambiental reconhecidos nos termos do artigo 45.º do Regulamento 
(CE) n.º 1221/2009 do Parlam ento Europeu e do Conselho 49, ou a outras nor mas de 

                                                 
49 JO L 342 de 22.12.2009, p. 1.  
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gestão am biental baseadas nas no rmas eu ropeias ou  in ternacionais pertinen tes 
estabelecidas por organismos acreditados.  

As entidades adjudicantes reconh ecem os certificados equivalentes dos organism os 
estabelecidos noutros Estados-Membros. Devem igualmente aceitar outras provas de 
medidas de gestão ambiental equivalentes apresentadas pelos operadores económicos 
que não ten ham acesso aos referid os certif icados ou qualquer possibilidade de os 
obter dentro dos prazos estabelecidos. 

3. Mediante pedido, os Estados-Membros disponibilizam aos outros Estados-Membros, 
em confor midade com  o disposto no arti go 9 7.º, qualqu er inform ação relativa a 
documentos apresentados com o meio de  prova do cum primento das nor mas de  
qualidade e ambientais referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo. 

SUBSECÇÃO 2 
ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

Artigo 76.º 
Critérios de adjudicação 

1. Sem prejuízo das disposições legisla tivas, regulam entares ou administrativas  
nacionais relativas à remuner ação de determ inados serviços, os critérios em que as 
entidades adjudican tes se devem  basear p ara a adjudicação dos  contratos são os 
seguintes: 

(a) a proposta economicamente mais vantajosa; 

(b) o preço mais baixo. 

Os custos podem ser avaliados, ao critério  da entidade adjudicante, apenas com  base 
no preço ou recorrendo a um a abordagem de custo-eficácia, nom eadamente assente 
no cálculo dos custos do ciclo de vida, nas condições referidas no artigo 77.º. 

2. A proposta economicamente mais vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a), deve ser 
identificada do ponto de vista da entidade ad judicante com base em critérios ligados 
ao objeto do contrato em questão. 

Nestes critérios dev em ser in cluídos, pa ra além  do preço ou dos custos a que se  
refere o n.º 1, alínea b), outro s cr itérios ligado s ao obje to do contrato em  questão, 
nomeadamente: 

(a) a qualidade, designadam ente o valor técn ico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilid ade, a  conceção  para tod os os utilizadores,  
características ambientais e caráter inovador; 

(b) no caso dos contratos de serviços e dos contratos que impliquem a conceção de 
obras, podem ser tidas em  cons ideração a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução do contrato em causa, daí resultando 
que, após a adjudicação  do contrato , a substituição desse p essoal carecerá d a 
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autorização da entid ade adjudicante, que deverá verificar s e as subs tituições 
garantem uma organização e qualidade equivalentes; 

(c) o serviço p ós-venda e a assistência técnica, a data de entrega e o prazo de 
entrega ou de execução, os com promissos em matéria de peças e de segurança 
do aprovisionamento;  

(d) o procedimento específico de p rodução ou execução das  obras, fornecimentos 
ou serviços solicitados, ou de qualquer outra etapa do seu ciclo de vida, 
conforme referido no artigo 2.º, n.º 22, na medida em que esses critérios sejam 
especificados nos termos do n.º 4, visem fatores diretamente envolvidos nesses 
processos e caracterizem  o proces so específico de produção ou execução  das 
obras, fornecimentos ou serviços solicitados. 

3. Os Estados-Membros podem determinar que a adjudicação de determinados tipos de 
contratos se baseie na proposta econom icamente m ais va ntajosa a que se refere o 
n.º 1, alínea a), e o n.º 2. 

4. Os critérios de adjudicação não conferem à entidade adjudicante liberdade de escolha 
ilimitada. Devem  assegurar  a possibilidad e de con corrência ef etiva e s er 
acompanhados de requisitos que perm itam um a verificação eficaz da inform ação 
fornecida pelos proponentes. As entidades ad judicantes devem verificar de um modo 
eficaz, com  base n as infor mações e nos documentos co mprovativos apres entados 
pelos proponentes, se as propostas cumprem os critérios de adjudicação. 

5. Nos casos previstos no n.º 1, alínea a),  a entid ade adjudicante especifica a 
ponderação relativa que atribui a cad a um dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa. 

Essas ponderações podem ser expressas na forma de um intervalo, com uma variação 
máxima adequada. 

Sempre que a ponderação não f or possív el por razões objetivas,  a entidad e 
adjudicante indica os critérios por ordem decrescente de importância. 

Essa ponderação relativa ou essa ordem de  i mportância devem s er indicad as, 
conforme aplicável, no anúncio utilizado co mo m eio de abertura de concurso, no 
convite à co nfirmação de in teresse, no convite à aprese ntação de propostas ou para 
negociação ou no caderno de encargos. 

Artigo 77.º 
Cálculo dos custos do ciclo de vida 

1. O cálculo dos custos do ciclo de vida abrange todos os custos relevantes a seguir 
indicados ao longo do ciclo de vida de um  produto, serviço ou obra, confor me 
definido no artigo 2.º, n.º 22:  

(a) os custos internos, nom eadamente os custos relacionados com a aquisição, tais 
como custos de produção, a utiliz ação, tais como o consumo de energia  ou os 
custos de manutenção e o fi m de vida út il, tais com o os custos de recolha e 
reciclagem; e 
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(b) os custos ambientais externos diretam ente ligados ao ciclo de vida, desde que 
seja possível determinar e confirmar o seu valor monetário, que poderá incluir  
o custo das e missões de gases com efeito de estufa e de outras emissões 
poluentes, assim como outros custos de atenuação das alterações climáticas. 

2. Caso as entidades adjudicantes avaliem os custos com base numa abordagem assente 
no cálculo dos custos do ciclo de vida, devem incluir n o caderno d e encargos a 
metodologia utilizada para esse cálcul o. A m etodologia utilizada deve preencher 
todas as seguintes condições: 

(a) ser elaborada com  ba se em  inform ação científica ou  noutros critério s 
objetivamente verificáveis e não-discriminatórios; 

(b) ter sido estabelecida com vista a uma aplicação repetida ou continuada; 

(c) ser acessível a todas as partes interessadas. 

As entidad es adjud icantes dev em per mitir que os  operadores  económ icos, 
nomeadamente de países terceiros, apliquem na sua proposta metodologias diferentes 
para a determ inação dos custos  d o ciclo de vida, desd e que prov em que as 
metodologias em causa preenchem os requisitos definidos nas alíneas a), b) e c) e são 
equivalentes à metodologia indicada pela entidade adjudicante. 

3. Caso seja adotada um a metodologia comum para o cálculo dos custos ao longo do 
ciclo de vida por força de um ato legislativo da União, nomeadamente por via de atos 
delegados no âm bito de legislação seto rial, essa m etodologia deve ser aplicada 
quando o custo do ciclo de vida constar dos  critérios de adjudicação referidos no 
artigo 76.º, n.º 1.  

No anexo XV é apresen tada uma lista desses atos legislativos e atos delegados. São 
conferidos à Com issão poderes para adotar atos delegados  em conformidade com o 
artigo 98.º a fim  de atualizar  e sta lis ta, quan do f orem necessá rias a lterações em 
virtude da adoção de no va legislação ou da revogação ou modificação  da leg islação 
existente. 

Artigo 78.º 
Impedimentos à adjudicação  

As entidades adjudicantes não celebram  cont ratos com  um proponente selecionado sem pre 
que se verifique uma das seguintes condições: 

(a) O proponente não consegue apresentar os certificados e docum entos exigidos nos  
termos do artigo 74.°, n.º 3;  

(b) O proponente prestou declarações falsas com vista ao cumprimento do artigo 37.º; 

(c) O proponente prestou declarações f alsas com vista ao cumprim ento do artigo 36.º, 
n.º 3, alínea b). 



 

PT 105   PT 

Artigo 79.º 
Propostas anormalmente baixas 

1. As entidades adjudicantes exigem  que os operadores económ icos expliquem  os  
preços ou custos cobrados quando se verificarem todas as seguintes condições:  

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em  m ais de 50% ao preço ou ao custo 
médio das restantes propostas; 

(b) O preço ou custo cobrado é inferior em mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa; 

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco propostas. 

2. Caso as propostas se afigurem anormalmente baixas por outros motivos, as entidades 
adjudicantes podem também solicitar as correspondentes explicações. 

3. As explicações mencionadas nos n.os 1 e 2 referem-se, designadamente: 

(a) aos dados económ icos do processo de fa brico, dos serviços  prestados e do 
método de construção; 

(b) às soluções técnicas es colhidas ou a quaisquer condições excecionalm ente 
favoráveis de que o propone nte disponha para o forn ecimento dos produtos, a 
prestação dos serviços ou a execução das obras;  

(c) à originalidade das obras, produtos ou serviços propostos pelo proponente; 

(d) ao cum primento, pelo m enos por via de equivalência, das obrigações 
estabelecidas pela legis lação da Uniã o no dom ínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou das di sposições do direito internacional no 
domínio do direito social e am biental constantes do anexo XIV ou, quando 
estas não sejam aplicáveis, à observância  de outras disposições que assegurem 
um nível de proteção equivalente; 

(e) à possibilidade de obtenção de um auxílio estatal pelo proponente. 

4. A entidade adjudicante verifica as informações prestadas consultando o proponente.  

Só pode excluir um a proposta quando os m eios de prova não justificarem  o baixo 
nível de preços ou custos, tendo em conta os elementos a que se refere o n.º 3. 

As entidades adjudicantes excluem a proposta caso determ inem que esta é 
anormalmente baixa, por não cum prir as obri gações estabelecidas pela legislação da 
União no dom ínio do direito social e do trabalho ou do direito am biental ou das 
disposições do direito internacional no domínio do direito social e am biental 
constantes do anexo XIV. 

5. Caso a entidade adjudicante verifique que uma proposta é anormalmente baixa por o 
proponente ter obtido um auxílio estatal, a proposta só pode ser excluída unicamente 
com esse fundam ento se, um a vez cons ultado, o proponente não puder provar, num 
prazo suf iciente f ixado pela entid ade adjudic ante, que o auxílio em questão f oi 
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compatível com o mercado intern o na  aceção do artigo  107.º do Tratado. Se a  
entidade adjudicante ex cluir um a proposta nestas circuns tâncias, deve inform ar do 
facto a Comissão. 

6. Quando convidados a fazê-lo, os Estados-Mem bros colocam à disposição dos outros 
Estados-Membros, em conformidade com o artigo 97.º, as infor mações relacionadas 
com as provas e a docum entação apresen tada em  ligação com  os elem entos 
enunciados no n.º 3. 

Capítulo IV 
Execução dos contratos 

Artigo 80.º 
Condições de execução dos contratos  

As entidades adjudicantes podem fi xar condições especiais de execução dos contratos desde 
que as m esmas seja m i ndicadas no anúncio de concurso ou no caderno de encargos. Essas 
condições podem , nomeadam ente, abranger considerações de na tureza social e ambiental. 
Podem ainda incluir um requisito no sentido de que os operadores económ icos prevejam  
compensações para os riscos de au mento resultantes da flu tuação dos p reços (cobertura dos 
riscos) e que possam afetar significativamente a execução dos contratos. 

Artigo 81.º 
Subcontratação 

1. Na documentação relativa ao concu rso, a entidade adjudicante pode solicitar ou ser 
obrigada por um  Estado-Mem bro a solici tar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que tenc iona subcontratar a te rceiros, be m co mo 
quais os subcontratantes propostos. 

2. Os Estados-Mem bros podem estipular que, a pedido do subcontratante e caso a  
natureza do contrato o perm ita, a entidad e adjudicante transfere os pagam entos 
devidos diretam ente para o subcontrata nte pelos serviços, produtos ou obras 
entregues ao adjudicatário princip al. Nesse caso, os Estados-Mem bros deve m 
estabelecer m ecanismos adequados que pe rmitam que o adjudicatário se oponha a 
pagamentos indevidos. As disposições rela tivas a esse m odo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao concurso. 

3. Os n.os 1 e 2 não interferem  na questão da  responsabilidade do operador económ ico 
principal. 

Artigo 82.º 
Modificação de contratos durante o seu período de vigência 

1. Uma modificação substancial das disposiçõ es de um  contrato de em preitada, de 
fornecimento ou de serviços durante o se u período de vigência é considerada um a 
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nova adjudicação para efeitos da p resente diretiva e obriga a novo procedim ento de 
adjudicação nos termos da mesma. 

2. A m odificação de um  contrato durante o seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando tornar o contrato substancialmente diferente do 
contrato celebrado inicialmente. Em qualquer caso, sem  prejuízo dos n. os 3 e 4, uma  
modificação é considerada substancial se se verificar uma das seguintes condições:  

(a) A modificação introduz condições q ue, se fizessem parte do proced imento de 
adjudicação origina l, te riam per mitido a seleç ão de outros candidato s ou a 
adjudicação do contrato a outro proponente; 

(b) A m odificação altera o equilíb rio económ ico do contrato a favor do 
adjudicatário; 

(c) A m odificação alarga consideravelmente o âmbito do con trato, que p assa a 
abranger fornecim entos, serviços ou obr as q ue não estavam  inicia lmente 
abrangidos. 

3. A substituição do parceiro contra tual é considerada um a modificação substancial na 
aceção do n.º 1.  

No entanto, o n.º 1 não se  ap lica em  caso de tran smissão universal ou parcial da 
posição do contratante inicial, na sequê ncia de operações de reestruturação 
empresarial ou de ins olvência, para outro  operador económ ico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleç ão qualitativa inicialmente estabelecidos, desde que da í 
não advenham outras m odificações substanciais ao contrato e que a operação não se 
destine a contornar a aplicação da presente diretiva. 

4. Caso seja possível quantificar monetariamente o valor de u ma modificação, esta não 
é considerada substancial na aceção do n.º 1 quando o seu valor não exceder os 
limites estabelecidos no artigo 12.º e for infe rior a 5% do preço do contrato inicial, 
desde que não altere a natureza global do contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valo r é avaliado com  base no valor acumulado das modificações 
sucessivas. 

5. As modificações do contrato não são consideradas substanciais na aceção do n.º 1 se 
estiverem previstas na documentação relativa ao concurso em opções ou cláusulas de 
revisão claras, precisas  e inequ ívocas. E ssas cláusulas d evem indicar o âm bito e a 
natureza das eventuais modificações ou opç ões, be m com o as condiçõ es em que  
podem ser aplicadas. Não pode m prever m odificações o u opções que alterem  a 
natureza global do contrato.  

6. Em derrogação do n.º 1, um a m odificação s ubstancial não obriga a um  novo 
procedimento de adjudicação se estiverem cumulativamente preenchidas as seguintes 
condições:  

(a) A necessidade de m odificação decorre de circ unstâncias que um a entidad e 
adjudicante diligente não poderia prever;  

(b) A modificação não altera a natureza global do contrato; 
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As entidades adjudicantes publicam no Jornal Oficial da União Europeia um 
anúncio destas modificações. Estes anúncios incluem as menções previstas no anexo 
XVI e são publicados em conformidade com o artigo 65.º.  

7. As entidades adjudican tes não devem reco rrer a m odificações ao contrato nos 
seguintes casos: 

(a) Quando a modificação  se destin ar a co rrigir deficiências no desem penho do 
adjudicatário ou as respetivas conse quências, podendo o m esmo resultado ser 
alcançado através da aplicação das obrigações contratuais; 

(b) Quando a modificação  visar a co mpensação de riscos de aum entos de preço  
que foram cobertos pelo adjudicatário. 

Artigo 83.º 
Rescisão de contratos 

Os Estados-Membros devem assegurar que as en tidades adjudicantes tenham a possibilidade, 
nas condições determ inadas pelas norm as nac ionais de direito contratual aplicáveis, de 
rescindir um contrato de em preitada de obras, de fornecimentos ou de serviços durante a sua 
vigência, caso se verifique uma das seguintes condições: 

(a) As exceções prev istas no artigo 21.º d eixam de ser ap licáveis em  virtude de um a 
participação privada na pessoa coletiva à qual foi ad judicado o contrato nos term os 
do artigo 21.º, n.º 4;  

(b) Uma modificação do contrato exige uma nova adjudicação na aceção do artigo 82.º; 

(c) O Tribunal de Justiça da União Europeia considera, no quadro de um procedim ento 
nos term os do artigo 258.º do Tratado, que um  Estado-Mem bro não cum priu as 
obrigações que lhe incu mbem por força dos  Tratados d evido ao facto  de a en tidade 
adjudicante pertencente a ess e Estado-Membro ter adjudicado o contrato em  caus a 
sem cumprir as ob rigações que lhe incum bem ao abrigo dos Tratados e da presente 
diretiva. 
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TÍTULO III 
REGIMES DE CONTRATAÇÃO ESPECIAIS 

CAPÍTULO I 
Serviços sociais e outros serviços específicos  

Artigo 84.º 
Adjudicação de contratos para serviços sociais e outros serviços específicos  

Os contratos para serviços sociais e outros serviços específicos enum erados no anexo XVII 
são adjudicados em  conformidade com o presente capítulo quando o valor dos contratos for 
igual ou superior ao limiar indicado no artigo 12.º, alínea c). 

Artigo 85.º 
Publicação dos anúncios 

1. As entidades adjudicantes que pretendam  celebrar um  contrato para p restação dos  
serviços referidos no artigo 84.º dão a conhecer a sua intenção através de um anúncio 
de concurso. 

2. As entidades adjudicantes que tenh am ad judicado um  contrato para prestação dos  
serviços referidos no artigo 84.º dão a conhece r os resultados atra vés de um anúncio 
de adjudicação de contrato. 

3. Os anúncios referidos nos n. os 1 e 2 incluem  as m enções previstas no anexo XVIII 
em confor midade com os form ulários-tipo. A Com issão elabora esses for mulários-
tipo. Esses atos de execução são adotados em confor midade com o procedim ento 
consultivo referido no artigo 100.º. 

4. Os anúncios referidos nos n. os 1 e 2 são publicados em conform idade com  o 
artigo 65.º. 

Artigo 86.º 
Princípios de adjudicação dos contratos 

1. Os Estados- Membros devem institu ir proced imentos adequados para a  adjudica ção 
dos contratos abrangidos pelo presente ca pítulo, assegurando o pleno respeito dos 
princípios da transparência e da igualdad e de tratamento dos operadores económ icos 
e permitindo às en tidades adjudicantes ter em conta as  especificidades dos serv iços 
em causa.  

2. Os Estados-Membros devem assegurar que as entidades adjudicantes possam  ter e m 
conta a necessidade de garantir a qua lidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustivid ade dos serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o envolvimento e a capacitação dos utilizadores 
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e a inovação. Os Estados-Mem bros pode m ta mbém estabelecer que a escolha do 
prestador de serviços não seja feita unicamente com base no preço do serviço. 
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CAPÍTULO II 
REGRAS APLICÁVEIS AOS CONCURSOS PARA 

TRABALHOS DE CONCEÇÃO 

Artigo 87.º 
Disposições gerais 

1. As regras relativas à o rganização de c oncursos para trab alhos de co nceção são  
definidas em confor midade com o presente cap ítulo e comunicadas aos interessados 
em participar nesses concursos. 

2. O admissão dos participantes nos concursos para trabalhos de conceção não pode ser 
restringida: 

(a) ao território ou a parte do território de um Estado-Membro; 

(b) com a justificação de qu e, nos termos da legislação do Estado-Membro onde o 
concurso é organizado, os participantes têm obrigatoriamente de ser ou pessoas 
singulares ou pessoas coletivas. 

Artigo 88.º  
Âmbito de aplicação 

1. O presente capítu lo aplica-se aos co ncursos para trabalhos d e conceção organizados  
como parte de um  processo de adjud icação de um contrato de serviços, desde que o 
valor estimado do contrato, sem IVA, incluindo os eventuais prémios ou pagamentos 
aos participantes, seja igua l ou superior ao m ontante indicado no artigo 12.°, alínea  
a).  

2. O presente capítu lo ap lica-se a todo s os concursos para trabalhos de conceção em 
que o m ontante total dos prém ios e pagam entos aos participante s, incluindo o valor  
líquido estim ado, se m IVA, do contrato  de serviços que possa vir a ser 
subsequentemente celebrado nos termos do artigo 44.º, alínea k), caso a entidade 
adjudicante não exclua esse tipo de adjudicação do anúncio  de concurso, seja igual 
ou superior ao montante indicado no artigo 12.°, alínea a). 

Artigo 89.º  
Anúncios 

1. As entidades adjudicantes que pretendam or ganizar um concurso para trabalhos de 
conceção com unicam a sua inten ção atrav és de um anúncio de concurso. Caso 
tencionem celebrar um contrato de serviços  subsequente, nos term os do artigo 44.º, 
alínea k), tal deve constar do anúncio de concurso para trabalhos de conceção. As 
entidades adjudicantes que tenham  organi zado um  concurso para trabalhos de 
conceção dão a conhecer os respetivos resultados por meio de um anúncio.  
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2. O anúncio de concurso  deve inclu ir a informação prevista no anexo XIX e  os  
anúncios dos resu ltados dos concu rsos para trabalhos de conceção d evem incluir a 
informação prevista no anexo XX e se r elabo rados de acordo com  os 
formulários-tipo. A Com issão elabora os fo rmulários-tipo. Estes atos de execução 
são adotados em  conformidade com o proc edimento de  consulta ref erido no ar tigo 
100.º.  

Os anúncios dos resultados dos concursos para trabalhos de conceção devem  ser  
comunicados à Com issão no prazo de dois m eses a contar da data de encerram ento 
do referido concurso.  

Nos casos em que a divulgação de informações sobre os resultados do concurso obsta 
à aplicação da lei ou seja de algum a forma contrária ao interesse público ou lese os  
legítimos interesses com erciais de opera dores económ icos específicos, públicos ou 
privados, incluindo o operador económ ico a quem  o contrato foi adjudicado, ou 
possa prejudicar a concorrência leal entre operadores económicos, essas informações 
podem não ser publicadas. 

3. O artigo 65.º, n.ºs 2 a 6, tam bém se  aplica aos anúncios relativos a concursos para 
trabalhos de conceção. 

Artigo 90.º 
Regras relativas à organização dos concursos para trabalhos de conceção e à seleção dos 

participantes e do júri 

1. Na organização dos concursos para trabalhos  de conceção, as entidades adjudicantes 
aplicam processos adaptados à presente diretiva. 

2. Sempre que os concurs os para trabalhos  de conceção sejam  restringidos a um 
número limitado de pa rticipantes, as entid ades adjudican tes definem critério s de 
seleção claros e não discrim inatórios. O número dos candidatos convidados a 
participar n esses concu rsos deve ter em  conta a necess idade de as segurar um a 
concorrência efetiva. 

3. O júri é exclusivam ente com posto por pessoas singulares independentes dos 
participantes no concurso. Se mpre que seja  ex igida um a qualif icação profissional  
específica aos participantes nos concursos, pelo menos um terço dos membros do júri 
deve possuir a mesma qualificação ou uma qualificação equivalente. 

Artigo 91.º 
Decisões do júri 

1. O júri é independente no que se refere às suas decisões e pareceres. 

2. O júri analisa os p lanos e pro jetos ap resentados pelos candidatos anonim amente e 
apenas com base nos critérios referidos no anúncio de concurso. 

3. O júri elab ora a lista de pr ojetos por ordem  de m érito, juntam ente com  as suas 
observações e quaisquer pontos qu e necess item de esclarecim ento, num  relatório 
assinado pelos membros que o compõem. 
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4. O anonimato é respeitado até ao anúncio do parecer ou da decisão do júri. 

5. Se necessário, os candidatos podem  ser c onvidados a responder a perguntas que o 
júri tenha lavrado em ata no intuito de esclarecer quaisquer aspetos dos projetos. 

6. O diálogo entre os m embros do júri e os candidatos deve ser integralm ente lavrado 
em ata. 
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TÍTULO IV 
GOVERNAÇÃO 

Artigo 92.º 
Execução 

Em conformidade com a Diretiva 92/13/CEE do Conselho, os Estados-Membros asseguram a 
correta aplicação da presente diretiva por me io de m ecanismos efi cazes, disp oníveis e 
transparentes, que com plementem o sistem a em  vigor para a revisão das decisõ es tom adas 
pelas entidades adjudicantes. 

Artigo 93.º 
Fiscalização pública 

1. Os Estados-Membros nomeiam um único or ganismo independente responsável pela 
fiscalização e coord enação das  atividades de execução  (a segu ir d esignado po r 
«organismo de fiscalização»). Os Estados -Membros inform am a Com issão da s ua 
designação.  

Todas as entidades adjudicantes estão sujeitas a essa fiscalização.  

2. As autoridades com petentes envolvidas na s ativid ades d e im plementação dev em 
estar organizadas de modo a ev itar conflitos de interesses. O sis tema de f iscalização 
pública deve caracterizar-se pela transparência. Para este efeito, são publicados todos 
os documentos de orientação e de pareceres, bem como um relatório anual ilustrativo 
da implementação e aplicação das regras estabelecidas na presente Diretiva.  

O relatório anual deve incluir: 

(a) Uma indicação da taxa de sucesso das pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; quando esta percentagem for inferior a 50% 
em termos de valor dos contratos adjudicados a PME, o relatório deve fornecer 
uma análise das razões para tal; 

(b) Uma panorâm ica geral da aplicação de polític as de contratação sus tentáveis, 
nomeadamente dos procedim entos que têm e m conta considerações 
relacionadas com a proteção do ambiente,  a inclusão social, designadamente a 
acessibilidade para as pessoas com deficiência ou a promoção da inovação; 

(c) Dados centralizados sobre os casos com unicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras irregularidades graves no domínio dos contratos 
públicos, nomeadamente quando afetem projetos cofinanciados pelo orçamento 
da União. 

3. O organismo de fiscalização é responsável pelas seguintes tarefas: 
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(a) Acompanhar a aplicação das regras de adjudicação d e co ntratos púb licos e 
práticas con exas pelas  entidad es adjudi cantes, em  especial pelas centrais  de 
compras; 

(b) Fornecer aconselham ento jurídico às  entidades adju dicantes so bre a 
interpretação das regras e dos princípios de adjudicação de contratos públicos e 
sobre a sua aplicação em casos específicos; 

(c) Emitir par eceres de in iciativa e f ormular orientaçõe s so bre questõ es de 
interesse geral relacion adas com  a inte rpretação e a aplic ação das regras de 
adjudicação de contratos público s, sobre questões recorrentes e sobre 
dificuldades sistémicas relacionadas com a aplicação das regras de adjudicação 
de contratos públicos, à luz das dis posições da presente Diretiva e da 
jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça da União Europeia; 

(d) Estabelecer e aplicar sistemas abrangentes de indicadores de alerta, que possam 
ser acionad os com  vista a prevenir, de tetar e com unicar adequadamente os 
casos de fraude, corrupção, conflitos de  in teresses e ou tras irregu laridades 
graves no domínio dos contratos públicos; 

(e) Chamar a atenção  das  institu ições naciona is com petentes, incluind o as  
autoridades de auditoria, para violaçõe s específicas detetadas e para problem as 
sistémicos; 

(f) Analisar as queixas de cidadãos e das em presas sobre a aplicação das reg ras de 
adjudicação de contratos públicos em casos específicos e transmitir essa análise 
às entidades  adjudicantes com petentes, que serão obrigadas a tê-la em  conta 
nas suas decisões ou, nos casos em que a análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal; 

(g) Acompanhar as decisões tom adas pelos tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de  constatações do Tribunal de C ontas 
Europeu que determ inem a existência de  vio lações às regras eu ropeias de 
contratação pública relacionadas co m proj etos cofinanciad os pela União; o  
organismo de fiscalização com unica ao Organism o Europeu de Luta 
Antifraude qualquer infração aos p rocedimentos de adjudicação de con tratos 
públicos da União quando estiverem  em causa contratos direta ou 
indiretamente financiados pela União Europeia. 

As funções referidas na alínea e) não prej udicam o exercício dos direitos de recurso 
ao abrigo  da leg islação nacio nal ou d o sistem a criado com  base na 
diretiva 92/13/CEE. 

Os Estados Mem bros conferem poderes ao or ganismo de fiscalização para recorrer  
ao tribunal com petente, nos term os do dire ito nacional, para a interposição de  
recursos contra as decisões das entidades adjudicantes, relativamente a uma violação 
detetada no decurso da sua atividade de acompanham ento e de aconselham ento 
jurídico. 



 

PT 116   PT 

4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais e dos métodos de trabalho estabelecidos pela  
Comissão para as s uas comunicações e os seus contactos com os Estados-Membros, 
o organismo de fiscalização atua com o ponto de contacto específico  da Com issão 
durante o acom panhamento da aplicação do d ireito da U nião e da execução do 
orçamento da União com  base no artigo 17.º do Tratado da União Europeia e no 
artigo 317.º do Tratado sobre o Funciona mento da União Europeia. Com unica à  
Comissão qualquer violação da p resente d iretiva ao nív el dos proced imentos de 
adjudicação de contratos direta ou indiretamente financiados pela União. 

A Com issão pode, em particular, rem eter para o organism o de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando um  contrato ainda nã o tiver sido celebrado 
ou ainda for possível interpor recurso. P ode tam bém enc arregar o organism o de  
fiscalização das ativ idades de acom panhamento necess árias para assegurar a 
aplicação das medidas a que os Estados-Mem bros se encontrem vinculados a fi m de 
sanar uma violação das regras e dos princí pios da União em m atéria de adjudicação 
de contratos públicos identificada pela Comissão. 

A Comissão pode ex igir que o o rganismo de  fiscalização  analise qualq uer alegada 
violação das regras de adjudicação de  contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçam ento da Uniã o. A Com issão pode encarregar o organism o 
de fiscalização de acompanhar determ inados casos e de garantir que as autoridades 
nacionais competentes, que serão obrigada s a seguir as instruções desse organism o, 
retirem as devidas ilações das infrações  às regras da União e m m atéria de  
adjudicação de contratos públicos qu e afetem projetos cofinanciados pelo  orçamento 
da União. 

5. As atividad es de inves tigação e de controlo d o cum primento levadas  a cabo pelo 
organismo de fiscalização para ass egurar a conformidade das decisões d as entidades 
adjudicantes com a presente diretiva e co m os princípios gerais do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia não subs tituem nem afetam o papel institucional 
da Com issão enquanto guardiã do Trata do. Nos casos em  que a Com issão decide 
remeter o tratamento de um caso individual, conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são conferidos pelo Tratado. 

6. As autoridades ad judicantes com unicam ao  organism o nacional de fiscalização o 
texto integral de todos os contratos celebrados com um valor igual ou superior a: 

(a) 1 000 000 de EUR para os contratos de fornecimentos ou de serviços; 

(b) 10 000 000 de EUR para os contratos de obras. 

7. Sem prejuízo da legislação nacional relativ a ao acess o à infor mação e em 
conformidade com a legislação da UE em matéria de proteção de dados, o organismo 
de fiscalização garante, m ediante pedi do po r escrito,  u m acesso livre, d ireto e 
completo, sem quaisquer encargos, aos contra tos a que se refere o n.º 6. O acesso a 
certas partes de um  contrato pode ser recu sado caso a sua d ivulgação possa obstar à 
aplicação d a lei, ser contrári a ao  interesse pú blico, lesa r os legítim os interess es 
comerciais de operadores económ icos, públicos ou privados, ou prejudicar uma  
concorrência leal entre eles. 
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O acesso às partes que possam ser divulgadas deve ser garantido num prazo razoável 
e o mais tardar 45 dias após a data do pedido para o efeito.  

Os requerentes que apresentem um pedido de acesso a um contrato não são obrigados 
a demonstrar qualquer interesse direto ou in direto em relação com  esse contrato em 
concreto. O destinatário da informação deve ser autorizado a torná-la pública. 

8. O relatório anual referido no n. º 2 inclui um resumo de todas as atividades realizadas 
pelo organismo de fiscalização em conformidade com os n.os 1 a 7.  

Artigo 94.º 
Relatórios individuais sobre procedimentos de adjudicação de contratos 

1. As entidades adjudicantes conservam todas as informações adequadas relativas aos 
contrato, acordos-quad ro e sem pre que estabeleçam um sistem a de aquisição 
dinâmico. Essas inform ações devem ser su ficientes para, num a fas e posterior, 
permitir justificar as decisões relativas: 

(a) à qualificação e seleção dos operador es econ ómicos e à adjud icação dos 
contratos; 

(b) ao recurso ao procedim ento por neg ociação sem concurso p révio, nos term os 
do artigo 44.º; 

(c) à não-aplica ção do disposto nos capítulos I I a IV do título  II por f orça das  
derrogações previstas nos capítulos II e III do título I. 

As entidades adjudicantes devem doc umentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de ad judicação de contra tos quer sejam  ou não conduzidos por v ia 
eletrónica. Para o efeito, devem  docum entar todas as fases do processo de 
contratação, inclu indo todas as co municações com  os operadores económ icos e 
deliberações internas, a preparação das pr opostas, o diálog o ou negociação, se for 
caso disso, a seleção e a adjudicação do contrato. 

2. Estas inform ações devem  ser conservadas durante um  período m ínimo de quatro 
anos após a data de adjudicação do  contrato, de m odo que, durante esse período, a 
entidade ad judicante p ossa fornecer à Comissão ou ao organism o nacional de  
fiscalização, a pedido destes, as informações necessárias. 

Artigo 95.º 
Relatórios nacionais 

1. Os organismos criados ou nom eados nos  term os do artigo 93.º apresentam à 
Comissão um relatório anual de aplicação e estatístico, baseado num formulário-tipo, 
o mais tardar em 31 de Outubro do ano seguinte. 

2. O relatório referido no n.º 1 deve conter pe lo menos o valor total, por categorias de 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º, dos contratos adjudicados abaixo dos 
limiares estabelecidos no artigo 12.º m as que seriam  abrangidos pela presente 
diretiva se o seu valor excedesse o limiar.  
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3. Os Estados-Membros devem garantir que o referido relatório contém, pelo menos, o 
número e o valor dos contratos adjudicados, por catego rias de ativ idades referid as 
nos artigos 5.º a 11.º,  e quaisquer outras inform ações necessárias para verificar a 
correta aplicação do  acordo. Dev e incl uir o  núm ero e o valor d os contrato s 
celebrados na sequência de um  pr ocedimento por negociação sem  publicação d e 
anúncio de concurso, discrim inados de acordo com  as circunstâncias a que se refere 
o artigo 44.º e por categorias de  atividade a que se referem os artigos 5.º a 11.º. Deve 
igualmente especificar o Estado-Membro ou país terceiro do adjudicatário.  

4. O relatório anual deve, além disso, para cada uma das atividades a que se referem  os 
artigos 5.º a 11.º, conter a lista das entidades adjudican tes que exercem  a atividade 
em causa, indicando, para cada entid ade, o número de identificação ún ico, caso esse 
número esteja previsto na legislação nacional.  

A Comissão pode publicar periodicam ente a lis ta dessas entidades adjudicantes para 
informação no Jornal Oficial da União Europeia. 

5. A Comissão deve estab elecer o form ulário-tipo para a elaboração do rela tório anual 
de aplicação e estatístico  referido no  n.º 1. Estes  atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de consulta referido no artigo 100.º.  

6. Os atos referidos no n.º 5 devem assegurar que: 

(a) no interesse da sim plificação adm inistrativa, o s dados estatísticos pod em ser  
recolhidos por amostragem, desde que a sua representatividade não seja posta 
em causa; 

(b) seja respeitada a confidencialidade das informações transmitidas. 

Artigo 96.º 
Assistência às entidades adjudicantes e às empresas 

1. Os Estados-Mem bros disponibilizam  estrut uras de apoio técnico para prestar  
aconselhamento, orientação e ass istência ju rídica e económ ica às  entidades 
adjudicantes na preparação e execução dos processos de adjudicação de contratos. Os 
Estados-Membros asseguram igualmente que cada entidad e adjudicante possa obte r 
assistência e aconselhamento especializados em questões específicas. 

2. Com vista a m elhorar o acesso dos opera dores económicos aos contratos públicos, 
em especial as PME, e facilitar a correta  compreensão das disposições da presente 
diretiva, os Estados-M embros devem oferecer  a possibilid ade de obter a assistência 
adequada, nomeadamente por via eletrónica ou através do recurso às redes existentes 
dedicadas à prestação de assistência às empresas. 

3. Será disponibilizada assistência administrativa específica aos operadores económicos 
que pretendam participar num procedim ento de adjudicação noutro Estado-Mem bro. 
Esta assistência deve, no m ínimo, abranger os requisitos adm inistrativos do Estado-
Membro em  causa, bem  com o as ev entuais ob rigações relacio nadas com  a 
adjudicação de contratos com recurso a meios eletrónicos.  
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Os Estados-Membros devem assegurar que os operadores económicos tenham acesso 
facilitado à s inf ormações per tinentes sob re as obrigaçõ es fiscais, proteção do  
ambiente e disposições legais em  m atéria social e laboral em  vigor no Estado-
Membro, na  região ou na localidade e m que as obras irão ser realizadas ou que os  
serviços irão ser prestados e que serão aplicáveis aos trabalhos efetuados no estaleiro 
ou aos serviços prestados durante a execução do contrato. 

4. Para efeitos dos n. os 1, 2 e 3, os Estados-Mem bros podem  nom ear um  únic o 
organismo ou vários organism os ou estrutur as administrativas, caso em que deverão 
assegurar uma coordenação adequada entre os mesmos. 

Artigo 97.º 
Cooperação administrativa 

1. Os Estados-Mem bros devem  prestar-se assistência m útua e tom ar m edidas para 
cooperarem eficazmente, a fi m de as segurar o intercâmbio de inform ações sobre as 
questões ref eridas nos artigos 56.º, 75.º e 79.º. Devem  igualm ente assegurar a 
confidencialidade das informações trocadas entre si.  

2. As autoridades com petentes de todos os Estados-Mem bros envolvidos troca m 
informações em  confor midade com a leg islação em  m atéria de proteção de dados 
pessoais consagrada nas Diretivas 95/46/CE50 e 2002/58/CE 51 do Parlam ento 
Europeu e do Conselho.  

3. Para efeitos do presente artigo, os Estados-Membros designam um ou mais pontos de 
contacto, devendo comunicar os respetivos endereços aos dem ais Estados-Membros, 
aos organismos de fiscalização e à Comissão. Os Estados-Membros devem publicar e 
atualizar regularmente a lista dos pontos de contacto. O organism o de fiscalização é 
responsável pela coordenação desses pontos de contacto. 

4. O intercâmbio de info rmações tem lugar através do Sis tema de Inform ação do 
Mercado Interno estabel ecido nos term os do Regulam ento (UE) n.º XXX/XXXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho 52 [Proposta de Regulam ento do Parlam ento 
Europeu e d o Conselho relativo  à cooperação  administrativa através do  Sistema de 
Informação do Mercado Intern o («Regulam ento IMI») COM(2011) 522]. Os 
Estados-Membros devem fornecer o m ais rapidam ente possível as  inform ações 
solicitadas por outros Estados-Membros. 

                                                 
50 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 
51 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37. 
52 JO L […] 
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TÍTULO V 
PODERES DELEGADOS, COMPETÊNCIAS DE 

EXECUÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 98.º 
Exercício da delegação 

1. O poder de adotar atos dele gados é conferido à Com issão sob reserva das condições  
estabelecidas no presente artigo.  

2. A delegação de poderes referida nos artigo s 4.º, 35.º, 33. º, 38.º, 25.º, 65.º, 70.º, 77.º, 
85.º e 95.º é conferida à Comissão por um período indeterminado, a partir de [data da 
entrada em vigor da presente diretiva]. 

3. A delegação de poderes referida no s artigos 4.º, 35.º, 33.°, 3 8.º, 25.º, 65.º, 70.º, 77.º, 
85.º e 95.º pode ser revogada  a qualquer m omento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe te rmo à delegação de poderes especificada  
nessa decisão. Produz efeitos no di a seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia ou num a data posterior nela especif icada, m as não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.  

4. Sempre que adotar um ato delegado, a Comissão notifica-o sim ultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.  

5. Um ato delegado adotado nos term os do pres ente artigo ap enas entra em  vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não manifestarem a sua oposição no prazo de 
dois m eses a contar da notificação do refe rido ato ao Parlam ento Europeu e ao  
Conselho ou se, antes de term inado es se período, o P arlamento Europeu e o 
Conselho tiverem a mbos informado a Com issão de que não se oporão. Esse prazo 
pode ser prorrogado por dois m eses, por iniciativa do Parlam ento Europeu ou do 
Conselho. 

Artigo 99.º 
Procedimento de urgência 

1. Os atos delegados adotados nos term os do presente artigo entram  em  vigor de  
imediato e aplicam-se desde que não seja levantada qualquer objeção ao abrigo do n.º 
2. A notificação de um  ato delegado ao Pa rlamento Europeu e ao Conselho expõe os 
motivos que justificam o recurso ao procedimento de urgência. 

2. O Parlamento Europeu ou o Conselho pode m formular objeções aos atos delegados 
de acordo com  o procedim ento a que se re fere o artigo 98.º, n.º 5. Nesse caso, a 
Comissão revoga sem dem ora o ato, após a notificação da decisão de objeção pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. 
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Artigo 100.º 
Comitologia 

1. A Comissão é assistida pelo Comité Consultivo para os Contratos de Direito Público, 
instituído pela Decisão 71/306/CEE do Conse lho53. Esse com ité é um com ité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

2. Sempre que se faça referência ao presente artigo, aplica-se o procedim ento previsto 
no artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011.  

Artigo 101.º 
Transposição 

1. Os Estados-Mem bros põem e m vigor as di sposições leg islativas, regulam entares e  
administrativas necessárias p ara dar cum primento à presente diretiva o m ais tardar 
em 30 de junho de 2014. Os Estados-Mem bros com unicam i mediatamente à 
Comissão o texto das referidas disposições. 

Quando os Estados-Membros aprovarem  essas disposições, estas devem incluir uma  
referência à presente diretiva ou ser acom panhadas dessa ref erência aquando da sua 
publicação oficial. As modalidades dessa referência são estabelecidas pelos Estados-
Membros. 

2. Os Estados-Membros comunicam à  Comissão o texto das principa is disposições de 
direito nacional que aprovarem nas matérias reguladas pela presente diretiva. 

Artigo 102.º 
Revogação 

A diretiva 2004/17/CE é revogada com efeitos a partir de 30 de junho de 2014. 

As remissões para a Diretiva revogada devem  entender-se como sendo feitas para a presente 
Diretiva e ser lidas de acordo com o quadro de correspondência constante do anexo XXI. 

Artigo 103.º 
Revisão 

A Com issão analisa os  efeitos eco nómicos no mercado interno da a plicação dos lim iares 
definidos no artigo 12.º e apresenta um  relatório sobre essa análise ao Parlam ento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2017.  

Em caso de alteração  dos limiares aplicáveis ao abrigo do  acordo, o relatório dev erá, sempre 
que se justifique, ser acom panhado de um a pr oposta legislativa de alteração dos lim iares 
definidos na presente Diretiva. 

                                                 
53 JO L 185 de 16.8.1971, p. 15. 
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Artigo 104.º 
Entrada em vigor 

A presente diretiva entra e m vigor no vigé simo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

Artigo 105.º 
Destinatários 

Os Estados-Membros são os destinatários da presente Diretiva. 

Feito em Bruxelas, em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 
O Presidente O Presidente 
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ANEXO I 
LISTA DAS ATIVIDADES CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 2, N.º 8, 

ALÍNEA A) 

Em caso de divergências de interpretação en tre a CPV e a NACE, ap lica-se a nomenclatura 
CPV. 

NACE [1] Código 
CPV 

SECÇÃO F CONSTRUÇÃO 

Divisão Grupo Classe Designação dos serviços Observações 
 

45     Construção Esta divisão inclui: 

as novas construções, o restauro e as reparações 
de rotina 

45000000

  45.1   Preparação dos locais de  
construção 

  45100000

    45.11 Demolição e  d estruição 
de ed ifícios; 
terraplanagens 

Esta classe inclui: 

— a dem olição de e difícios e outras 
estruturas  

— a limpeza de estaleiros de construção  

— as terraplanagens: desaterros, at erros, 
nivelamento d e est aleiros d e const rução, 
escavação de valas, rem oção de  rocha s, 
destruição por meio de explosivos, etc. 

— a prepa ração de est aleiros pa ra 
mineração: 

— remoção de obstác ulos e outras 
atividades de d esenvolvimento e d e 
preparação de propriedades e de est aleiros 
associados a minas 

Esta classe inclui ainda: 

— a drenagem de estaleiros de construção.

— a d renagem de t erras dedi cadas à 
agricultura ou à silvicultura 

45110000

    45.12 Perfurações e sondagens Esta classe inclui: 

— as perfurações, sondagens e recolha de  
amostras com  fins ge ofísicos, geol ógicos, 
de construção ou semelhantes 

Esta classe não inclui: 

45120000
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— a perfuração de poços de petróleo ou de 
gás, ver 11.20 

— a perfuração de poços d e água, ver 
45.25 

— a abertura de poços, ver 45.25 

— a ex ploração de cam pos de pet róleo e 
de gás, prospeção ge ofísica, geol ógica e  
sísmica, ver 74.20 

  45.2   Construção de ed ifícios 
(no t odo ou e m part e) e
engenharia civil 

  45200000

    45.21 Construção geral  de  
edifícios e obras d e 
engenharia civil 

Esta classe inclui: 

— a construção de todo o tipo de edifícios 
construção de obras de engenharia civil 

— as pontes, incluindo as que se d estinam 
a estradas e m passage ns supe riores, 
viadutos, túneis e passagens subterrâneas 

— as c ondutas de longa dist ância, linhas 
de c omunicações e  de  t ransporte de 
energia 

— as condutas urbanas, l inhas urbanas de  
comunicações e de transporte de energia 

— as obras urbanas associadas 

— as montagem e edificação, no l ocal, de 
construções prefabricadas 

Esta classe não inclui: 

— as at ividades dos se rviços relacionados 
com a  extração de petróleo e de gás, ve r 
11.20 

— a edificaçã o de construç ões totalm ente 
prefabricadas a partir de pa rtes fabricadas 
automaticamente, nã o de bet ão, ver 
divisões 20, 26 e 28 

— as obras  de construção, excet o 
edifícios, em estádios, pi scinas, gi násios, 
campos de t énis e de g olfe e em  out ras 
instalações desportivas, ver 45.23 

— as instalações especiais, ver 45.3 

— o acabamento de edifícios, ver 45.4 

— as ativida des de a rquitetura e de 
engenharia, ver 74.20 

— a gestão de projetos para a construção, 

45210000 

Exceto: 

-
45213316 

45220000 

45231000 

45232000
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ver 74.20 

    45.22 Construção de coberturas 
e estruturas 

Esta classe inclui: 

— a construção de telhados 

— a cobertura de telhados 

— a impermeabilização 

45261000

    45.23 Construção de estradas, 
vias férreas, a eroportos e 
instalações desportivas 

Esta classe inclui: 

— a construçã o de estra das, ruas e outras 
vias para veículos e peões 

— a construção de vias férreas 

— a construção de pistas de aeroportos 

— as obras  de construção, excet o 
edifícios, em estádios, pi scinas, gi násios, 
campos de ténis, campos de golfe, e outras 
instalações desportivas 

— a pintura de sinali zação horizontal em 
estradas e parques de estacionamento. 

Esta classe não inclui: 

— as terraplanagens prévias, ver 45.11 

45212212 
e DA03 

45230000 

Exceto: 

-
45231000 

-
45232000 

-
45234115

    45.24 En genharia hidráulica Esta classe inclui: 

— a construção de: 

— a construção de: vias aquáticas, portos e 
obras fluviais, portos de recre io (marinas), 
eclusas, etc. 

— as barragens e diques 

— as dragagens 

— as obras abaixo da superfície 

45240000

    45.25 Outras o bras 
especializadas de  
construção 

Esta classe inclui: 

— as ativ idades d e co nstrução 
especializadas num  aspeto c omum a 
diferentes t ipos de est ruturas e que 
requeiram apt idões ou eq uipamento 
especializados 

— a co nstrução de fundações, i ncluindo 
cravação de estacas 

— a pe rfuração e co nstrução de p oços de 
água, abertura de poços 

— a e dificação de elem entos de aç o não 
fabricados automaticamente 

45250000 

45262000
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— a moldagem de aço 

— o assentamento de tijolos e de pedras 

— a m ontagem e desm ontagem de 
andaimes e pl ataformas de const rução, 
incluindo o aluguer dos mesmos 

— a e dificação de  cham inés e de fornos 
industriais 

Esta classe não inclui: 

— o al uguer de a ndaimes q ue nã o 
implique m ontagem nem  desm ontagem, 
ver 71.32 

  45.3   Instalações especiais   45300000

    45.31 Instalaçõe s elétricas Esta classe inclui: 

a instalação, em edifícios ou outros projetos de 
construção, de: 

— cabos e equipamentos elétricos 

— sistemas de telecomunicações 

— sistemas elétricos de aquecimento 

— antenas residenciais 

— alarmes contra incêndio 

— alarmes contra roubo 

— elevadores e escadas rolantes 

— para-raios, etc. 

45213316 

45310000 

exceto: 

-
45316000

    45.32 Ob ras de isolamento Esta classe inclui: 

— a instalaçã o, em  edifícios ou outros 
projetos de co nstrução, de isolamento 
térmico, sonoro ou contra vibrações 

Esta classe não inclui: 

— a impermeabilização, ver 45.22 

45320000

    45.33 Instalação de 
canalizações e de  
climatização  

Esta classe inclui: 

— a instalação, em  edifíci os ou outros 
projetos de construção, de: 

— as canalizações e equipamento sanitário

— os a rtefactos pa ra i nstalações de 
distribuição de gás 

— o eq uipamento e c ondutas para 

45330000
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aquecimento, ventilação, refrigeração ou 
climatização 

— os sistemas de aspersão 

Esta classe não inclui: 

— a realizaç ão de instalações de 
aquecimento elétrico, ver 45.31 

    45.34 Inst alações, n.e. Esta classe inclui: 

— a instalação de sistem as d e ilu minação 
e de si nalização para  estradas, caminhos-
de-ferro, aeroportos e portos 

— a instalação, em  edifíci os ou outros 
projetos de c onstrução, de e quipamento e 
acessórios n ão especificados no utra 
posição 

45234115 

45316000 

45340000

  45.4   Atividades d e 
acabamento 

  45400000

    45.41 Estucagem  Esta classe inclui: 

— a aplicaçã o, em  edifícios ou outros 
projetos de construção, de estuque interior 
e exterior, incluindo materiais de 
revestimento associados 

45410000

    45.42 Montagem de  trabalhos  
de car pintaria e de  
caixilharia 

Esta classe inclui: 

— a instalação de portas, janelas, caixilhos 
de p ortas e j anelas, c ozinhas eq uipadas, 
escadas, equi pamento para  
estabelecimentos com erciais e afins não 
fabricados aut omaticamente, de madeira 
ou de outros materiais 

— os aca bamentos de i nterior, t ais com o 
tetos, rev estimentos d e madeira p ara 
paredes, divisórias móveis, etc 

Esta classe não inclui: 

— a c olocação de parquet e out ros 
revestimentos de madeira para pavimentos, 
ver 45.43 

45420000

    45.43 Revestimento de 
pavimentos e de paredes 

Esta classe inclui: 

— a col ocação, a plicação, suspensão ou 
assentamento, e m ed ifícios ou  ou tros 
projetos de construção, de: 

—  

— os rev estimentos murais d e cerâmica, 
de betão ou de cantaria, ou l adrilhos para 

45430000
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pavimentos 

— o parquet e out ros revestimentos de 
madeira para  pavi mentos, al catifas e 
revestimentos em linóleo para pavimentos 

— incluindo de borracha ou plástico 

— os revestimentos d e granito  artificial,  
mármore, granito ou ardósia para  
pavimentos e paredes 

— o papel de parede 

    45.44 Pintura e colocação de 
vidros 

Esta classe inclui: 

— a pintura interior e exterior de edifícios 

— a pintura de estr uturas de en genharia 
civil 

— a colocação de vidros, espelhos, etc. 

Esta classe não inclui: 

— a instalação de janelas, ver 45.42 

45440000

    45.45 Atividades d e 
acabamento, n.e. 

Esta classe inclui: 

— a instalação de piscinas privadas, 

— a limpeza a va por ou com jato de areia 
e outra s atividades afi ns em exteriores de 
edifícios 

— as outras obras de acabamento de 
edifícios n.e. 

Esta classe não inclui: 

— a lim peza interior de e difícios e de 
outras estruturas, ver 74.70 

45212212 
e DA04 

45450000

  45.5   Aluguer de e quipamento 
de c onstrução e de 
demolição com operador 

  45500000

    45.50 Aluguer de e quipamento 
de c onstrução e de 
demolição com operador 

Esta classe não inclui: 

— o aluguer de maquinaria e equipamento 
de construção ou demolição sem operador, 
ver 71.32 

45500000

(1) Regulamento (CEE) n.º 3037/90 do Conselho, de 9 de outubro de 1990 (JO L 293 de 24.10.1990, p. 1) com a última 
redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 761/93 da Comissão (JO L 83 de 3.4.1993, p. 1). 
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ANEXO II 
LISTA DA LEGISLAÇÃO DA UNIÃO REFERIDA NO ARTIGO 4.º, N.º 2  

Os direitos concedidos através de um procedimento em que tenha sido garantida a publicidade 
adequada e em  que a c oncessão desses direitos se tenha baseado em  critérios objetivos não 
constituem «direitos es peciais ou exclus ivos» na aceção da presen te diretiva. E ste anexo  
eumera os procedimentos que asseguram a transparência prévia adequada para a concessão de 
autorizações com  base noutros ato s leg islativos da União  Europeia que não co nstituem 
«direitos especiais ou exclusivos» na aceção da presente diretiva, são enumerados abaixo: 

(a) concessão d e um a autorização de explora ção de instalaçõ es de gás natural em 
conformidade com os procedim entos es tabelecidos no artigo 4.º da Diretiva  
98/30/CE; 

(b) autorização ou convite à apresentação de propostas para a construção de novas 
instalações de produção de eletricidade em conformidade com a Diretiva 96/92/CE; 

(c) concessão de autorizações relativas a um serviço postal que não seja ou não possa ser 
reservado em conformidade com os procedimentos previstos no artigo 9.º da Diretiva 
97/67/CE; 

(d) procedimento para a co ncessão de uma autorização para exerce r uma atividade que 
implique a exploração  de hidrocarbone tos em confor midade com a Diretiva 
94/22/CE; 

(e) contratos d e serv iço pú blico, n a aceção do Regulam ento (CE) n.º 137 0/2007, que 
tenham sido adjudicados com base num concurso em conformidade com o seu artigo 
5.º, n.º 3. 
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ANEXO III 
LISTA DA LEGISLAÇÃO DA UNIÃO REFERIDA NO ARTIGO 27.º, N.º 3 

A. TR ANSPORTE OU DIST RIBUIÇÃO DE GÁS OU DE C OMBUSTÍVEL P ARA 
AQUECIMENTO 

Diretiva 2009/73/CE 

B. PRODUÇÃO, TRANSPORTE OU DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE 

Diretiva 2009/72/CE 

C. PRODUÇÃO, TRANSPORTE OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 

Inexistente 

D. ENTIDADES ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS 

Transporte ferroviário de mercadorias 

Diretiva 91/440/CEE do Conselho, de 29 de julho de 1991, relativa ao desenvolvimento dos 
caminhos-de-ferro comunitários54  

Transporte ferroviário de passageiros 

Inexistente 

E. ENTIDADES ADJ UDICANTES NO DOMÍN IO DOS SERVIÇ OS UR BANOS DE  
TRANSPORTE POR CAMINHO-DE-FER RO, CARRO ELÉTRICO, TRÓLEI OU 
AUTOCARRO 

Inexistente 

F. ENTIDADES ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DOS SERVIÇOS POSTAIS 

Diretiva 97/67/CE 

G. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS 

Diretiva 94/22/CE 

H. PROS PEÇÃO E EXTR AÇÃO DE CARVÃO E DE OUT ROS COMB USTÍVEIS 
SÓLIDOS 

Inexistente 

I. ENTIDADES ADJUDICANT ES NO DOM ÍNIO DOS  PORTOS  MARÍTIMOS OU 
FLUVIAIS OU OUTROS EQUIPAMENTOS TERMINAIS 

Inexistente 

                                                 
54 JO L 237 de 24.8.1991, p. 25. 
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J. ENTIDADE S ADJUDICANTES NO DOMÍ NIO DAS INSTALAÇÕE S 
AEROPORTUÁRIAS 

Inexistente 
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ANEXO IV 
REQUISITOS PARA OS DISPOSITIVOS DE RECEÇÃO ELETRÓNICA DE 

PROPOSTAS, DE PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO, DE PEDIDOS DE 
QUALIFICAÇÃO OU DE PLANOS E PROJETOS NOS CONCURSOS PARA 

TRABALHOS DE CONCEÇÃO 

Os dispositivos de receção eletrón ica de propostas, de pedidos de participação, de pedidos de 
qualificação e de planos e projetos a concurso  devem no m ínimo garantir, através dos m eios 
técnicos e procedimentos adequados, que: 

(a) a hora e data precisas d a receção d as pr opostas, dos pedid os de participação, dos 
pedidos de qualificação e dos planos e projetos possam ser determ inadas com 
precisão; 

(b) seja possível assegurar, na m edida do razo ável, que antes das datas-lim ite fixadas 
ninguém possa ter acesso aos dados tran smitidos de acordo com  os presen tes 
requisitos; 

(c) possa haver razoável certeza de que, em  caso de violação  da proibição de acesso 
referida na alínea anterior, tal violação será claramente detetável; 

(d) as datas p ara a abertura dos dados recebi dos só possam  ser fixadas ou alteradas po r 
pessoas autorizadas; 

(e) nas diferentes fases dos processos de qualificação, adjudicação ou concurso, o acesso 
à totalidade ou a um a parte dos dado s apresentados só seja possível m ediante a ação 
simultânea das pessoas autorizadas; 

(f) a ação sim ultânea das  pessoas autorizadas  possa dar acesso apenas aos dado s 
enviados após a data fixada; 

(g) os dados recebidos e abertos de acordo co m os presentes req uisitos sejam acessívei s 
unicamente às pessoas autorizadas a deles tomar conhecimento; e 

(h) a autenticação das propostas seja conforme com as prescrições do presente anexo. 
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ANEXO V 
LISTA DOS ACORDOS INTERNACIONAIS REFERIDOS NO ARTIGO 38.º 

Foram assinados acordos com os seguintes países ou agrupamentos de países: 

– Albânia (JO L 107 de 28.4.2009); 

– Antiga República Jugoslava da Macedónia (JO L 87 de 20.3.2004); 

– CARIFORUM (JO L 289 de 30.10.2008); 

– Chile (JO L 352 de 30.12.2002); 

– Croácia (JO L 26 de 28.1.2005); 

– México (JO L 276 de 28.10.2000, L 157 de 30.6.2000); 

– Montenegro (JO L 345 de 28.12.2007); 

– Coreia do Sul (JO L 127 de 14.5.2011); 

– Suíça (JO L 300 de 31.12.1972). 



 

PT 134   PT 

ANEXO VI 
PARTE A 

INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS PERIÓDICOS INDICATIVOS 
(conforme referido no artigo 61.º) 

I. INFORMAÇÕES A INCLUIR EM TODOS OS CASOS 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. a) para os contratos de fornecim ento: natureza e quantidade ou valor das 
prestações ou dos produtos a fornecer; n úmero(s) d e referência da 
nomenclatura; 

b) para os contratos de obras: natureza  e volum e das pres tações, características  
principais da obra ou dos lotes de obras; núm ero(s) de referência da 
nomenclatura; 

c) para os contratos de serviços: m ontante total dos contratos e m cada um a das  
categorias de serviços previstas, (número(s) de referência da nomenclatura); 

4. Data de envio do anúncio ou do envio do anúncio de pré-inf ormação da publicação 
desse anúncio no perfil de adquirente; 

5. Outras informações pertinentes. 

II. INFORMAÇÕES  COMPLEM ENTARES A PRE STAR QUANDO O ANÚNCIO 
SERVIR COMO MEIO DE ABERTURA DE CONC URSO OU PERMITIR UMA 
REDUÇÃO DOS PRAZOS DE RECEÇÃO DAS PROPOSTAS (artigo 61.º, n.º 2) 

6. Mencionar se os operadores económ icos interessados devem com unicar à entidade 
adjudicante o seu interesse no contrato ou contratos; 

7. Correio eletrónico ou endereço In ternet em  que o cadern o de encarg os e toda a 
documentação complementar estão disponíveis para acesso livre, direto e completo, a 
título gratuito; 

8. Se for caso disso, indicar se se trata de um  contrato res ervado a oficinas protegidas 
ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; 

9. Prazo de receção dos pedidos de envio de convites para apresentação de propostas ou 
para negociação; 

10. Natureza e quantidad e dos produto s a fornecer , características gerais d as obras ou 
categoria d o serviço e sua descrição, i ndicando se estão previstos um  ou m ais 
acordos-quadro. Indicar, nom eadamente, as opções relativam ente a aquisições 
adicionais e, se conhecido, o calendário pr ovisório para exercer essas opções, be m 
como o núm ero de eventuais renovações. No caso dos contratos renováveis, indica r 
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também o c alendário provisório de abertura dos concursos posteriores. Indicar se se 
trata de uma aquisição,  locação financei ra, locação ou locação-vend a, ou de uma  
combinação destas modalidades; 

11. Código NUTS do local principal de execu ção das obras no caso das em preitadas de 
obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos  
fornecimentos e dos serviços; se o cont rato estiver dividido em  lotes, estas 
informações devem ser fornecidas para cada lote; 

12. Prazo de entrega, de execução ou de valid ade do contrato e, na  medida do possível, 
data de arranque; 

13. Endereço para o qual as em presas interessadas devem manifestar por escrito o seu 
interesse; 

14. Data-limite de receção das manifestações de interesse; 

15. Língua ou línguas autorizadas para a apresentação de candidaturas ou propostas; 

16. Condições de caráter económ ico e técnico, garantias financeiras e técnicas exigidas 
aos fornecedores; 

17. a) Data estimada de início dos proced imentos de adjudicação do ou dos contratos 
(se for conhecida);  

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

c) Montante e modalidades de pagam ento de quaisquer quantias a despender para 
obtenção da documentação relativa à consulta; 

18. Se for caso disso, condições especiais a que está sujeita a execução do contrato; 

19. Quando aplicável, indicar se: 

(a) é exigida/aceite a apresentação de propostas ou de pedidos de participação por 
via electrónica; 

(b) são utilizadas as encomendas eletrónicas; 

(c) é utilizada a faturação eletrónica; 

(d) são aceites pagamentos eletrónicos; 

20. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for 
caso disso, de m ediação. Indicar os prazos para interposição  de recursos e, se for 
caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações; 

21. Caso sejam conhecidos , critérios a que se refere o artigo 76.º que serão utilizados na 
adjudicação do contrato: «preço m ais baixo» ou «proposta econom icamente m ais 
vantajosa». Critérios que re presentam a proposta econom icamente mais vantajosa e 
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respetiva po nderação ou , se for caso disso, ord em de i mportância dess es critérios,  
caso não constem do caderno de encargos ou não sejam  indicados quer no convite à  
confirmação de interesse referido no artigo 61.º, n.º 2, quer no convite à apresentação 
de propostas ou para negociação. 
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PARTE B 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS AVISOS DE PUBLICAÇÃO, NO PERFIL DE 

ADQUIRENTE, DE UM ANÚNCIO PERIÓDICO INDICATIVO NÃO UTILIZADO 
COMO MEIO DE ABERTURA DE CONCURSO 

(conforme referido no artigo 61.º, n.º 1) 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Número(s) de referência da nomenclatura CPV; 

4. Endereço Internet do «perfil de adquirente» (URL); 

5. Data de env io do av iso de publicação do anúncio de p ré-informação no perfil de 
adquirente. 
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ANEXO VII 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NO CADERNO DE ENCARGOS NOS LEILÕES 

ELETRÓNICOS (ARTIGO 47.º, N.º 4) 

As especificações a utilizar quando  as entida des adjudicantes decid em recorrer a u m leilão 
eletrónico devem incluir, no mínimo, as seguintes informações:  

(a) Os elem entos cujos  valores  serão  objeto do leilão eletrónico, desde que esses 
elementos sejam quantificáveis, po r for ma a serem  expressos em  valores absolu tos 
ou percentagens; 

(b) Os lim ites eventuais dos valores que pode rão ser apresentados, decorrentes das 
especificações do objeto do contrato; 

(c) As inform ações que serão facultadas aos pr oponentes durante o le ilão eletrónico  e 
em que momento, eventualmente, o serão; 

(d) As informações pertinentes sobre o desenrolar do leilão eletrónico; 

(e) As condições em que os proponentes poderão licitar e, nomeadamente, as diferenças 
mínimas exigidas entre lanços; 

(f) As inform ações pertinentes sobre o dispos itivo el etrónico ut ilizado e sobr e as  
modalidades e especificações técnicas de conexão. 
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ANEXO VIII 
DEFINIÇÃO DE DETERMINADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Para efeitos do disposto na presente diretiva,  

(1) por «Especificação técnica», entende-se, 

(a) no caso de contratos de fornecimentos  ou de serviços, um a especificação 
constante de um documento que define as características exigidas a um produto 
ou a um  serviço, tais como os níveis de  qualidade, os níveis de desempenho 
ambiental e clim ático, a conceção  na perspectiva de to das as utilizações  
(incluindo as acessibilidades para as pesso as com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desem penho, utilização do produto, seguran ça ou di mensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao pr oduto no que se ref ere ao nome sob o 
qual é vendido, term inologia, símbol os, ensaios e m étodos de ensaio, 
embalagem, marcação e rotulagem , instruções de utilização,  procedimentos e 
métodos de produção em qualquer fase do ciclo de vida do produto ou serviço 
e procedimentos de avaliação da conformidade; 

b) no caso dos contratos de obras, a totalidade das prescrições técnicas constantes, 
nomeadamente, da do cumentação relativa ao concurso,  que definem  as 
características exigidas ao material, produto ou fornecim ento e que perm item 
caracterizá-los de m odo a que co rrespondam à  utilização a que a entidade 
adjudicante os destina. E ssas características incluem os níveis de desem penho 
ambiental e clim ático, a conceção na persp etiva de to das as utilizações 
(incluindo as acessiblid ades para as pesso as com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, adequação para utiliz ação, segurança ou dimensões, incluindo 
os procedim entos a nível de garantia de qualidade, term inologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, em balagem, marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, bem como os  processos e métodos de produção, em  qualquer fase 
do ciclo de vida das obras. Estas carac terísticas incluem ainda as regras 
relacionadas com a conceção e os cu stos, as condições de ensaio, de controlo e 
de receção das obras, bem como os métodos e técnicas de construção e todas as 
outras condições técnicas que a entidade adjudicante possa exigir, por m eio de 
regulamentação geral o u específica, no que res peita às ob ras acab adas e aos 
materiais ou elementos que integram essas obras; 

(2) «Norma», um a especificação técnica aprovada  por um  organism o de norm alização 
reconhecido para aplicação repetida ou continuada, cuja observância não  é 
obrigatória e que se enquadra numa das seguintes categorias: 

(a) «norma internacional»: um a norma aprovada por um  organismo internacional 
de normalização e acessível ao público em geral; 

(b) «norma eur opeia»: uma norm a a provada por um  organism o europeu de 
normalização e acessível ao público em geral; 

(c) «norma nacional»: uma norm a aprovada por um  organism o nacional de 
normalização e acessível ao público em geral; 
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(3) «Homologação técn ica europeia», um a apreci ação técnica favorável da aptidão de 
um produto para utilização, com  funda mento no cum primento dos  requisitos 
essenciais para a construção segundo as ca racterísticas intrínsecas do produto e as  
condições d e execução e utilização.  A hom ologação técnica europeia é concedid a 
pelo organismo designado para o efeito pelo Estado-Membro. 

(4) «Especificação técnica com um», um a es pecificação técnica definida em  
conformidade com  um  procedim ento r econhecido pelos Estados-Mem bros ou em 
conformidade com  os artigos 9.º e 10.º do R egulamento [XXX] do Parlam ento 
Europeu e do Conselho relativo à n ormalização europeia [e que altera as Diretivas  
89/686/CEE e 93/15/CEE do Conselho e as Di retivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/ CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho], publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia; 

(5) «Referencial técnico», qual quer produto elaborado por organism os europeus de 
normalização, que não as norm as oficiais, em confor midade com  procedim entos 
adaptados à evolução das necessidades do mercado. 
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ANEXO IX 
CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À PUBLICAÇÃO 

1. Publicação de anúncios 

Os anúncios referidos nos artigos 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 85.º e 89.º devem ser enviados 
pelas entidades adjudicantes ao S erviço das Publicações da  União  Europeia  e 
publicados de acordo com as seguintes regras: 

(a) Os anúncios a que se referem os arti gos 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 85.º e 89.º são 
publicados pelo Serviço das Publicações da União Europeia ou pelas entidades 
adjudicantes no caso de anúncios periódi cos indicativos publicados num  perfil 
de adquirente em conformidade com artigo 61.º, n.º 1. 

As entidades adjudicantes podem , a lém disso, publicar estas inform ações na 
Internet num «perfil de adquirente», tal como referido no ponto 2, alínea b). 

(b) O Serviço das Publicações da União Europeia fornece à en tidade adjudicante a 
confirmação de publicação a que se refere o  artigo 65. º, n.º 5, seg undo 
parágrafo. 

2. Publicação de informações complementares ou adicionais 

(a) As entidades adjudicantes publicam inte gralmente o caderno de encargos e a 
documentação complementar na Internet. 

(b) O perfil de adquirente pode incluir a núncios periódicos indicativos, ref eridos 
no artigo 61.º, n.º 1, informações relativas a co ncursos públicos a d ecorrer, as 
aquisições p revistas, as adjudicações efetuadas, os procedim entos anulados e  
todas as informações úteis de caracter geral, como pontos de contacto, números 
de telefone e de fax, endereços postais e endereços eletrónicos. 

3. Formato e modalidades de envio de anúncios por via eletrónica 

O formato e as m odalidades de envio de anúncio s por via eletrónica tal como definidos pela 
Comissão estão disponíveis no endereço Internet: «http://simap.europa.eu». 
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ANEXO X 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS RELATIVOS À EXISTÊNCIA DE 

UM SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO 
(conforme referido no artigo 39.º, n.º 2, alínea b) e no artigo 62.º) 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Se for caso disso, indicar se se trata de um  contrato res ervado a oficinas protegidas 
ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; 

4. Objeto do sistema de qualificação (descr ição dos produtos, serviços ou obras ou das  
respetivas categorias a adquirir através do sistema, número(s) de referência da  
nomenclatura). Código NUTS do local prin cipal de execução das obras no caso das 
empreitadas de obras ou código NU TS do local principal de entrega ou de execução 
no caso dos fornecimentos e dos serviços; 

5. Condições a respeitar pelos operadores económ icos, tendo e m vi sta a sua 
qualificação no â mbito do sist ema e m étodos através dos quais essas condições são 
verificadas. Caso a descrição dessas condi ções e dos m étodos de verificação seja 
volumosa e  se baseie e m docum entos acessíveis aos operadores económ icos 
interessados, é suficiente um resum o das principais condições e métodos, 
acompanhado de uma referência a esses documentos; 

6. Validade do sistema de qualificação e formalidades para a sua renovação; 

7. Menção de que o anúncio serve como meio de abertura do concurso; 

8. Endereço n o qual podem ser obtidas informações e do cumentação adicionais 
relativas ao sistem a de q ualificação (caso o endereço seja  diferente dos referidos no 
ponto 1); 

9. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for 
caso disso, de m ediação. Indicar os prazos para interposição de recurso e, se  
necessário, a designação, ende reço postal, telefone, fa x e correio eletrón ico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações; 

10. Caso sejam conhecidos , critérios a que se refere o artigo 76.º que serão utilizados na 
adjudicação do contrato: «preço m ais baixo» ou «proposta econom icamente m ais 
vantajosa». Critérios que re presentam a proposta econom icamente mais vantajosa e 
respetiva po nderação ou , se for caso disso, ord em de i mportância dess es critérios,  
caso não constem  do caderno de encargos ou  não sejam  apresentados no convite à 
apresentação de propostas ou para negociação; 

11. Se for o caso, indicar se: 
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(a)  é exigida/aceite a apresentação de propostas ou de pedidos de participação por 
via electrónica; 

(b)  são utilizadas as encomendas eletrónicas;  

(c)  é utilizada a faturação eletrónica;  

(d)  são aceites os pagamentos eletrónicos; 

12. Quaisquer outras informações relevantes. 



 

PT 144   PT 

ANEXO XI 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS DE CONCURSO 

(conforme referido no artigo 63.º) 

A. CONCURSOS PÚBLICOS 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Se for caso disso, indicar se se trata de um  contrato res ervado a oficinas protegidas 
ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; 

4. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços, 
conforme aplicáv el; ref erir, even tualmente, se se trata de um  acordo-quadro ou de  
um sistem a de aquisição dinâm ico). Descrição (núm ero(s) de referência da 
nomenclatura). Se for caso disso, indicar  se as propostas abrangem  a aquisição, 
locação financeira, locação ou locação-venda, ou várias das modalidades;  

5. Código NUTS do local principal de execução  das obras no caso das em preitadas de 
obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos  
fornecimentos e dos serviços; 

6. Para os fornecimentos e as empreitadas de obras: 

(a) Natureza e quantidad e dos produto s a forn ecer (núm ero(s) de referência da  
nomenclatura). Ind icar, nom eadamente, as  op ções relativame nte a aquisições 
adicionais e, se possível, o calendári o provisório para exercer essas opções, 
bem com o o núm ero de eventuais re novações. No caso dos contratos 
renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos 
posteriores relativos aos produtos a adquirir ou a natureza e volume das 
prestações e as características g erais das obras (núm ero(s) de referência da 
nomenclatura); 

(b) Indicar se os fornecedores podem  concorrer a um a parte e/ou à totalidade dos 
bens pretendidos; 

No caso dos contratos de obras, se a obra ou o contrato forem  divididos 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) Para os con tratos de ob ras: inform ações re lativas ao ob jeto da obra ou do 
contrato, caso este inclua igualmente a elaboração de projetos; 

7. Para a prestação de serviços: 

(a) Natureza e quantidade de serviços a prestar. Indicar, nomeadamente, as opções 
relativamente a aquis ições adicionais e,  se possível, o calendário provisório 
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para exercer essas opções, bem  como o número de eventuais renovações. No 
caso dos contratos renová veis, indicar tam bém, se  possível, o calendário 
provisório dos concursos posteriores relativos aos serviços a contratar; 

(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 coletivas devem indicar os nom es e as habilitações 
profissionais do pessoal responsável pela execução dos serviços; 

(e) Indicar se os prestadores de serviços  podem apresentar propostas para um a 
parte dos serviços; 

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

9. Prazo de entrega, de execução ou de validade do contrato de serviços e, na medida do 
possível, data de arranque; 

10. Correio eletrónico ou endereço In ternet em  que o cadern o de encarg os e toda a 
documentação com plementar estarão dis poníveis para acesso liv re, direto e 
completo, a título gratuito; 

11. a) Data-limite de receção das propostas ou das propostas indicativas caso 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; 

12. a) Quando aplicável, pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas; 

b) Data, hora e local da abertura; 

13. Quando aplicável, cauções e garantias exigidas; 

14. Principais condições de financiam ento e de pagam ento e/ou referências à 
regulamentação aplicável; 

15. Se for caso disso, forma jurídica que de ve assum ir o agrupam ento de operadores 
económicos adjudicatário; 

16. Condições m ínimas exigidas em  term os económ icos e técnicos ao operador  
económico a quem será adjudicado o contrato; 

17. Período durante o qual o proponente é obrigado a manter a sua proposta; 

18. Se for caso disso, condições especiais a que está sujeita a execução do contrato; 

19. Critérios a que se refere o artigo 76.º que serão utilizados na adjudicação do contrato: 
«preço m ais baixo» ou «proposta econom icamente m ais vantajos a». Critérios que 
representam a proposta econom icamente mais vantajosa e respetiva po nderação ou, 
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se for caso disso, ordem de importância desses critérios caso não constem do caderno 
de encargos; 

20. Se for caso disso, data(s) e referência(s) da publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia d o anúncio periód ico o u do anúncio de pré-infor mação no perfil d o 
adquirente a que o contrato diz respeito; 

21. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for 
caso disso, de m ediação. Indicar os prazos pa ra interposição de recursos ou, se for 
caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações; 

22. Data do envio do anúncio pela entidade adjudicante; 

23. Outras informações pertinentes. 

B. CONCURSOS LIMITADOS 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Se for caso disso, indicar se se trata de um  contrato res ervado a oficinas protegidas 
ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; 

4. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços; 
referir, even tualmente, s e se trata d e um acordo-quadro); Descrição (núm ero(s) de  
referência da nom enclatura). Se for cas o disso, indicação de que as propostas  
abrangem a aquisição, locação financeira, locação ou locação-venda, ou várias d as 
modalidades; 

5. Código NUTS do local principal de execução  das obras no caso das em preitadas de 
obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos  
fornecimentos e dos serviços; 

6. Para os fornecimentos e as empreitadas de obras: 

(a) Natureza e quantidad e dos produto s a forn ecer (núm ero(s) de referência da  
nomenclatura). Ind icar, nom eadamente, as  op ções relativame nte a aquisições 
adicionais e, se possível, o calendári o provisório para exercer essas opções, 
bem com o o núm ero de eventuais re novações. No caso dos contratos 
renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos 
posteriores relativos aos produtos a adquirir ou a natureza e volume das 
prestações e as características g erais das obras (núm ero(s) de referência da 
nomenclatura); 

(b) Indicar se os fornecedores podem  concorrer a um a parte e/ou à totalidade dos 
fornecimentos pretendidos; 
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No caso dos contratos de obras, se a obra ou o contrato forem  divididos 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) Para os con tratos de ob ras: inform ações re lativas ao ob jeto da obra ou do 
contrato, caso este inclua igualmente a elaboração de projetos; 

7. Para a prestação de serviços: 

(a) Natureza e quantidade de serviços a prestar. Indicar, nomeadamente, as opções 
relativamente a aquis ições adicionais e,  se possível, o calendário provisório 
para exercer essas opções, bem  como o número de eventuais renovações. No 
caso dos contratos renová veis, indicar tam bém, se  possível, o calendário 
provisório dos concursos posteriores relativos aos serviços a contratar; 

(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 coletivas de vem ref erir os nom es e as habilitaçõ es 
profissionais do pessoal responsável pela prestação dos serviços; 

(e) Indicar se os prestadores de serviços  podem apresentar propostas para um a 
parte dos serviços; 

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

9. Prazo de en trega, de execução ou de validad e do contrato e, na m edida do possível, 
data de arranque; 

10. Se for caso  disso,  forma jurídica q ue deve  assum ir o agrupam ento de operadores 
económicos adjudicatário; 

11. a) Data-limite de receção dos pedidos de participação; 

b) Endereço para onde devem ser enviados; 

c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos; 

12. Data-limite de envio dos convites para apresentação de propostas; 

13. Quando aplicável, cauções e garantias exigidas; 

14. Principais condições de financiam ento e de pagam ento e/ou referências à 
regulamentação aplicável; 

15. Informações sobre a situação do operador económ ico e as condições m ínimas 
exigidas em termos económicos e técnicos; 

16. Critérios a que se refere o artigo 76.º que serão utilizados na adjudicação do contrato: 
«preço m ais baixo» ou «proposta econom icamente m ais vantajos a». Critérios que 
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representam a proposta econom icamente mais vantajosa e respetiva po nderação ou, 
se for caso  disso,  ord em de im portância desses critérios , caso não constem  do 
caderno de encargos ou não sejam indicados no convite à apresentação de propostas; 

17. Se for caso disso, condições especiais a que está sujeita a execução do contrato; 

18. Se for caso disso, data(s) e referência(s) da publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia d o anúncio periód ico o u do anúncio de pré-infor mação no perfil d o 
adquirente a que o contrato diz respeito; 

19. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for 
caso disso, de m ediação. Indicar os prazos para interposição  de recursos e, se for 
caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações; 

20. Data de envio do anúncio pela entidade adjudicante; 

21. Outras informações pertinentes. 

C. PROCEDIMENTOS POR NEGOCIAÇÃO 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Se for caso disso, indicar se se trata de um  contrato res ervado a oficinas protegidas 
ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; 

4. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitadas de obras ou prestação de serviços; 
referir, even tualmente, s e se trata d e um acordo-quadro); Descrição (núm ero(s) de  
referência da nom enclatura). Se for cas o disso, indicação de que as propostas  
abrangem a aquisição, locação financeira, locação ou locação-venda, ou várias d as 
modalidades; 

5. Código NUTS do local principal de execução  das obras no caso das em preitadas de 
obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos  
fornecimentos e dos serviços; 

6. Para os fornecimentos e as empreitadas de obras: 

(a) Natureza e quantidad e dos produto s a forn ecer (núm ero(s) de referência da  
nomenclatura). Ind icar, nom eadamente, as  op ções relativame nte a aquisições 
adicionais e, se possível, o calendári o provisório para exercer essas opções, 
bem com o o núm ero de eventuais re novações. No caso dos contratos 
renováveis, indicar também, se possível, o calendário provisório dos concursos 
posteriores relativos aos produtos a adquirir ou a natureza e volume das 
prestações e as características g erais das obras (núm ero(s) de referência da 
nomenclatura); 
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(b) Indicar se os fornecedores podem  concorrer a um a parte e/ou à totalidade dos 
fornecimentos pretendidos; 

No caso dos contratos de obras, se a obra ou o contrato forem  divididos 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) Para os con tratos de ob ras: inform ações re lativas ao ob jeto da obra ou do 
contrato, caso este inclua igualmente a elaboração de projetos; 

7. Para a prestação de serviços: 

(a) Natureza e quantidade dos serviços a prestar. Ind icar, nom eadamente, as  
opções relativam ente a aquis ições adic ionais e, se possível, o calendário 
provisório para exercer essas opções , bem  com o o núm ero de eventuais 
renovações. No caso dos contratos renováve is, indicar tam bém, se possível, o 
calendário provisório dos concursos pos teriores r elativos aos se rviços a  
contratar; 

(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 coletivas de vem ref erir os nom es e as habilitaçõ es 
profissionais do pessoal responsável pela execução dos serviços; 

(e) Indicar se os prestadores de serviços  podem apresentar propostas para um a 
parte dos serviços; 

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

9. Prazo de en trega, de execução ou de validad e do contrato e, na m edida do possível, 
data de arranque; 

10. Se for caso  disso,  forma jurídica q ue deve  assum ir o agrupam ento de operadores 
económicos adjudicatário; 

11. a) Data-limite de receção dos pedidos de participação; 

b) Endereço para onde devem ser enviados; 

c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos; 

12. Se for caso disso, cauções e garantias exigidas; 

13. Principais condições de financiam ento e de pagam ento e/ou referências à 
regulamentação aplicável; 

14. Informações sobre a situação do operador económ ico e as condições m ínimas 
exigidas em termos económicos e técnicos; 
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15. Critérios a que se refere o artigo 76.º que serão utilizados na adjudicação do contrato: 
«preço m ais baixo» ou «proposta econom icamente m ais vantajos a». Critérios que 
representam a proposta econom icamente mais vantajosa e respetiva po nderação ou, 
se for caso  disso,  ord em de im portância desses critérios , caso não constem  do 
caderno de encargos ou não sejam indicados no convite à negociação; 

16. Se for caso disso, desig nação e endereço dos operadores económicos já selecionados 
pela entidade adjudicante; 

17. Se for caso disso, condições especiais a que está sujeita a execução do contrato; 

18. Se for caso disso, data(s) e referência(s) da publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia d o anúncio periód ico o u do anúncio de pré-infor mação no perfil d o 
adquirente a que o contrato diz respeito; 

19. Designação e endereço do organismo responsável pelos processos de recurso e, se for 
caso disso, de m ediação. Indicar os prazos para interposição  de recursos e, se for 
caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações; 

20. Data do envio do anúncio pela entidade adjudicante; 

21. Outras informações pertinentes. 
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ANEXO XII 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO DE 

CONTRATOS 
(conforme referido no artigo 64.º) 

I. Informações para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias55 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Natureza do contrato (fornecimentos, empreitada de obras ou prestação de serviços e 
número(s) de referência da nom enclatura; re ferir, even tualmente, se se trata de um 
acordo-quadro); 

4. Indicação s ucinta, no m ínimo, da natureza e da quantidade de produ tos, obras o u 
serviços fornecidos; 

5. a) tipo de anú ncio (anúncio relativo à ex istência de um sistema de qualificação,  
anúncio periódico, anúncio de concurso); 

b) data(s) e ref erência(s) da publicação do anúncio no Jornal Oficial da União 
Europeia; 

c) no caso das adjudicações efetuad as sem concurso, indicar a disposição 
correspondente do artigo 44.º; 

6. Processo de adjudicação (concurso púb lico, concurso lim itado ou procedim ento por 
negociação); 

7. Número de propostas recebidas. Indicar: 

(a) número de propostas recebidas de pequenas e médias empresas; 

(b)  número de propostas recebidas a partir do estrangeiro; 

(c) número de propostas recebidas por via eletrónica; 

No caso das adjudic ações m últiplas (lo tes, m últiplos acordos-q uadro), ess as 
informações devem ser fornecidas para cada adjudicação; 

8. Data de adjudicação do(s) contrato(s); 

                                                 

55 As inform ações das rubricas  6, 9 e 11 sã o cons ideradas inform ações não destinadas a publicação 
quando a e ntidade adjudica nte consi dera que a s ua divulgação é suscetível d e lesar um in teresse 
comercial sensível. 
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9. Preço pago pelas aquisições de oportunida de realizadas nos term os do artigo 44.°, 
alínea i); 

10. Para cada adjudicação, nome, endereço postal, incluindo código NUTS, telefone, fax, 
correio eletrónico e endereço Internet do(s) adjudicatário(s), incluindo: 

(a)  informação sobre se o adjudicatário é uma pequena ou média empresa; 

(b)  informação sobre se o contrato foi adjudicado a um consórcio; 

11. Indicar, se for caso disso, se o contrato foi ou pode ser subcontratado; 

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

13. Designação e endereço  do organismo responsável pelos processos d e recurso e, 
sendo o caso, de m ediação. Indicar os prazos para  interposição de recursos e, se for 
caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas as informações; 

14. Inform ações facultativas: 

– valor e parte do contrato que foi ou é suscetível de ser subcontratada a 
terceiros, 

– critérios de adjudicação; 

II. Informações não destinadas a publicação: 

15. Número de adjudicações efetuadas (no caso de haver mais do que um adjudicatário); 

16. Valor de cada contrato celebrado; 

17. País de origem do produto ou serviç o (origem com unitária ou origem  não 
comunitária e, neste caso, discriminação por países terceiros); 

18. Critérios de adjudicação utilizados (p roposta economicamente mais vantajosa, custo  
mais baixo); 

19. Indicar se o contrato foi adjudicado a um  proponente que apresentou um a variante , 
nos termos do artigo 58.º, n.º 1; 

20. Indicar as propostas excluídas por serem  anormalmente baixas, nos termos do artigo 
79.º; 

21. Data de envio do anúncio pela entidade adjudicante. 
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ANEXO XIII 
TEOR DOS CONVITES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, PARA 

NEGOCIAÇÃO OU PARA CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE PREVISTOS NO 
ARTIGO 68.º 

1. Os convites para apresentação d e propostas ou  para nego ciação previstos no artigo 
68.º devem incluir, pelo menos, as seguintes informações: 

(a) A data- limite de rec eção das propostas, o endereço  para o qual devem  ser  
enviadas e as línguas em que devem ser redigidas; 

No entanto, no caso dos contratos adjudi cados através de um a parceria para a 
inovação, essas inform ações não devem  constar do convite à negociação, m as 
do convite à apresentação de propostas; 

(b) Uma referência ao anúncio de concurso eventualmente publicado; 

(c) A indicação dos documentos eventualmente a anexar; 

(d) Os critérios de adjudicaçã o, caso não constem  do anúnc io relativo à existência 
de um sistema de qualificação utilizado como meio de abertura de concurso; 

(e) A ponderação relativa dos critérios de adjudicação do contrato ou, se for caso 
disso, a ordem de importância desses critérios, caso não constem do anúncio de 
concurso, do anúncio relativo à existênc ia de um sistema de qualificação ou do 
caderno de encargos. 

2. Se a abertura do concurso tiver sido efet uada através de um  anúncio periódico 
indicativo, as entidades adj udicantes convidam posteriormente todos os candidatos a 
confirmarem o seu interesse com  base em  infor mações porm enorizadas sobre o 
contrato em causa, antes de dar início à seleção dos proponentes ou dos participantes 
numa negociação. 

O convite deve incluir, pelo menos, as seguintes informações: 

(a) Natureza e quantidad e, inclu indo todas as  opções relacionadas com contratos 
complementares e, se possível,  o cal endário provisório pa ra ex ercer ess as 
opções; no caso dos contratos renováveis, a natureza, quantidade e, se possível, 
o calendário provisório de publicação dos anúncios de  concurso posteriores, 
para as empreitadas de obras, fornecimentos ou serviços que devam constituir o 
objeto do contrato; 

(b) Tipo de processo: concurso limitado ou procedimento por negociação; 

(c) Se necessário, data de início ou de conclusão da entrega dos fornecimentos, da 
execução das empreitadas de obras ou da prestação dos serviços; 

(d) Endereço e data-lim ite para apres entação dos  pedidos de docum entação do  
concurso e línguas autorizadas para a sua apresentação; 



 

PT 154   PT 

(e) Endereço d a entidade responsável pela adjud icação e p ela prestação das  
informações necessárias à obtenção do caderno de encargos e outra 
documentação; 

(f) Condições de caráter económico e técnico, garantias financeiras e inform ações 
exigidas aos operadores económicos; 

(g) Tipo de contrato objeto do anúncio de concurso: aquisição, locação financeira,  
locação ou locação-venda, ou várias destas formas; e 

(h) Critérios d e adjudicação do contrato e respetiva ponderação ou, se f or caso 
disso, ordem de i mportância desses cr itérios, caso tais inform ações não 
constem do anúncio indicativo, do caderno de encargos ou do convite à 
apresentação de propostas ou para negociação. 
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ANEXO XIV  
LISTA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM MATÉRIA SOCIAL E 

AMBIENTAL REFERIDAS NOS ARTIGOS 70.º E 79.º 

– Convenção n.º 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical, 

– Convenção n.º 98 sobre a aplicação  dos princíp ios do direito de organização e de  
negociação coletiva, 

– Convenção n.º 29 sobre o trabalho forçado ou obrigatório, 

– Convenção n.º 105 sobre a abolição do trabalho forçado, 

– Convenção n.º 138 sobre a idade mínima de admissão ao emprego, 

– Convenção n.º 111 sobre a discriminação em matéria de emprego e de profissão, 

– Convenção n.º 100 sobre a igualdade de  remuneração de hom ens e m ulheres 
trabalhadores por trabalho de igual valor, 

– Convenção n.º 182 sobre a interd ição das piores for mas de trabalho das crianças e a 
ação imediata com vista à sua eliminação, 

– Convenção de Viena para a proteção da camada de ozono e Protocolo de Montreal 
relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, 

– Convenção sobre o controlo dos m ovimentos transfronteiriços de  resíduos perigosos 
e sua eliminação (Convenção de Basileia), 

– Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes (Convenção POP), 

– Convenção de Roterdão sobre o Procedimento de Acordo Prévio com Conhecimento 
de Causa relativam ente a Certos Produtos  Quím icos e Pesticidas P erigosos no 
Comércio Internacional (PNUA/FAO) (Convenção PIC), de 10.9.1998, e seus 3  
protocolos regionais. 
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ANEXO XV  
LISTA DA LEGISLAÇÃO DA UE REFERIDA NO ARTIGO 77.º, N.º 3 

(a) Diretiva 2009/33/CE. 
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ANEXO XVI 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS DE MODIFICAÇÕES DE UM 

CONTRATO DURANTE O SEU PERÍODO DE VIGÊNCIA 
(conforme referido no artigo 82.º, n.º 6) 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Número(s) de referência da nomenclatura CPV; 

4. Código NUTS do local principal de execução  das obras no caso das em preitadas de 
obras ou código NUTS do local principal de entrega ou de execução no caso dos  
fornecimentos e dos serviços; 

5. Descrição do concurso antes e depo is da modificação: natureza e volume das obras, 
natureza e quantidade ou valor dos fornecimentos, natureza e volume dos serviços; 

6. Quando aplicável, aumento de preço causado pela modificação; 

7. Descrição das circunstâncias que conduziram à modificação;  

8. Data da decisão de adjudicação do contrato; 

9. Quando aplicável, deno minação, endereço postal, incluindo código NUTS, telefone,  
fax, correio eletrónico e endereço Internet do(s) novo(s) operador(es) económico(s); 

10. Informação sobre se o  contrato es tá re lacionado com  um projeto e/ou  program a 
financiado pela União Europeia; 

11. Designação e endereço  do organ ismo de fi scalização e do organismo responsáv el 
pelos processos de recu rso e, s e for cas o disso, de m ediação. Informações precisas 
sobre os prazos de recurso ou, se for caso disso, nome, endereço postal, telefone, fax 
e correio eletrónico do serviço junto do qual podem ser obtidas essas informações. 
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ANEXO XVII  
SERVIÇOS REFERIDOS NO ARTIGO 84.º 

Código CPV Descrição 

79611000-0 e  

de 85000000-9 a 85323000-9 

(exceto 85321000-5 e 85322000-2) 

Serviços de saúde e serviços sociais 

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 
79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 a 
80660000-8 (exceto 80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1); de 92000000-1 a 92700000-
8 (exceto 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

Serviços adm inistrativos nas áreas da 
educação, da saúde e da cultura 

75300000-9 Serviços relacionados com a segurança social 
obrigatória 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Serviços relacion ados com  as prestaçõ es 
sociais 

98000000-3 Outros serviços com unitários, sociais e 
pessoais 

98120000-0 Serviços prestados por organizações sindicais 

98131000-0 Serviços prestados por organizações 
religiosas 
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ANEXO XVIII 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS anúncios relativos aos contratos de serviços sociais 

e outros serviços específicos  
(conforme referido no artigo 85.º) 

Parte A Anúncio de concurso 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Descrição dos serviços ou das resp etivas categorias e, quando aplicável, das obras e  
dos fornecimentos acessórios a con tratar, incluindo um a indicação  das quantidades 
ou valores em causa, número(s) de referência da nomenclatura; 

4. Código NUTS para o local principal de prestação dos serviços;  

5. Se for caso disso, indicar se se trata de um  contrato res ervado a oficinas protegidas 
ou cuja execução está reservada no quadro de programas de emprego protegido; 

6. Principais condições a satisfazer pelo s operadores económ icos com vista à sua  
participação ou, se for caso disso, ende reço eletrónico o nde podem ser obtidas 
informações pormenorizadas; 

7. Prazo(s) para contactar a entidade adjudicante tendo em vista a participação;  

8. Outras informações pertinentes. 

Parte B Anúncio de adjudicação de contrato 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Indicação sucinta, no m ínimo, da natureza e da quantidade dos serviços e, quando 
aplicável, das obras e fornecimentos acessórios realizados; 

4. Referência da publicação do anúncio no Jornal Oficial da União Europeia; 

5. Número de propostas recebidas; 

6. Designação e endereço do(s) operador(es) económico(s) selecionado(s); 

7. Outras informações pertinentes. 
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ANEXO XIX 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS ANÚNCIOS DE CONCURSO PARA 

TRABALHOS DE CONCEÇÃO 
(conforme referido no artigo 89.º, n.º 1) 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Descrição do projeto (número(s) de referência da nomenclatura); 

4. Tipo de concurso: público ou limitado; 

5. No caso dos concursos públicos : data-limite para receção de projetos; 

6. No caso dos concursos limitados: 

(a) número previsto de participantes ou margem de variação a considerar; 

(b) quando aplicável, os nomes dos participantes já selecionados; 

(c) critérios de seleção dos participantes; 

(d) data-limite de receção dos pedidos de participação; 

7. Se for caso disso, indicar se a participação está reservada a uma profissão específica. 

8. Critérios a aplicar na avaliação dos projetos; 

9. Quando aplicável, nomes dos membros do júri selecionados; 

10. Indicar se a decisão do júri tem caráter vinculativo para a autoridade adjudicante; 

11. Quando aplicável, número e valor dos prémios; 

12. Quando aplicável, pagamentos a efetuar a todos os participantes; 

13. Indicar se os autores dos pr ojetos p remiados es tão au torizados a celeb rar con tratos 
complementares; 

14. Designação e endereço  do organismo responsável pelos processos d e recurso e, 
sendo o caso, de m ediação. Indicar os prazos para  interposição de recursos e, se for 
caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas as informações; 

15. Data de envio do anúncio; 

16. Outras informações pertinentes. 
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ANEXO XX 
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS RESULTADOS DOS ANÚNCIO DE 

CONCURSOS PARA TRABALHOS DE CONCEÇÃO 
(conforme referido no artigo 89.º, n.º 1) 

1. Nome, número de identificação (se previsto na legislação nacional), endereço postal, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, correio  eletrónico e endereço Internet da 
entidade adjudicante e,  se for diferente, do serviç o junto do qual podem  ser obtidas 
informações complementares; 

2. Atividade principal exercida; 

3. Descrição do projeto (número(s) de referência da nomenclatura); 

4. Número total de participantes; 

5. Número de participantes estrangeiros; 

6. Vencedor ou vencedores do concurso; 

7. Quando aplicável, prémio ou prémios; 

8. Outras informações; 

9. Referência do anúncio de concurso para trabalhos de conceção; 

10. Designação e endereço  do organismo responsável pelos processos d e recurso e, 
sendo o caso, de m ediação. Indicar os prazos para  interposição de recursos e, se for 
caso disso, a designação, endereço postal, telefone, fax e correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas as informações; 

11. Data de envio do anúncio. 
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ANEXO XXI 
QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA56  

Presente Diretiva  Diretiva 2004/17/CE  

Art. 1.º - Novo 

Art. 2.º, primeira frase Art. 1.º, n.º 1 = 

Art. 2.º, n.º 1 Art. 2.º, n.º 1, alínea a), 
primeiro parágrafo  

=  

Art. 2.º, n.ºs 2 e 3 - Novo 

Art. 2.º, n.º 4, alínea a), 
primeira parte 

Art. 2.º, n.º 1, alínea a), 
segundo parágrafo, prim eiro 
travessão 

= 

Art. 2.º, n.º 4, alínea a), 
segunda parte 

 Novo 

Art. 2.º, n.º 4, alínea b) Art. 2.º, n.º 1, alínea a), 
segundo parágrafo, segundo 
travessão 

= 

Art. 2.º, n.º 4, alínea c) Art. 2.º, n.º 1, alínea a), 
segundo parágrafo, terceiro 
travessão 

= 

Art. 2.º, n.º 5 Art. 2.º, n.º 1, alínea a), 
primeiro parágrafo 

= 

Art. 2.º, n.º 6 Art. 2.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 2.º, n.º 7 Art. 1.º, n.º 2, alínea a) Adaptado 

Art. 2.º, n.º 8 Art. 1.º, n.º 2, alínea b), 
primeira frase 

Adaptado 

Art. 2.º, n.º 9 Art. 1º, n.º 2, alínea b), primeira 
frase 

= 

Art. 2.º, n.º 10 Art. 1.º, n.º 2, alínea c) Adaptado 

Art. 2.º, n.º 11 Art. 1.º, n.º 2, alínea d), 
primeiro parágrafo 

Alterado 

                                                 
56 A menção «adaptado» indica uma formulação nova do texto, que não comporta alterações relativamente 

ao âmbito do texto da diretiva revogada. As alterações no âmbito das disposições da diretiva revogada 
são indicadas pela menção «alterado».  
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Art. 2.º, n.º 12 Art. 1.º, n.º 7, prim eiro e 
segundo parágrafos 

Adaptado 

Art. 2.º, n.º 13 Art. 1.º, n.º 7, terceiro parágrafo = 

Art. 2.º, n.º 14 Art. 1.º, n.º 7, terceiro parágrafo Alterado 

Art. 2.º, n.º 15 Art. 34.º, n.º 1 Alterado 

Art. 2.º, n.º 16 Art. 1.º, n.º 8 Alterado 

Art. 2.º, n.º 17  Novo 

Art. 2.º, n.º 18 Art. 1.º, n.º 8 Alterado 

Art. 2.º, n.º 19  Novo 

Art. 2.º, n.º 20 Art. 1.º, n.º 11 = 

Art. 2.º, n.º 21 Art. 1.º, n.º 12 = 

Art. 2.º, n.º 22  Novo 

Art. 2.º, n.º 23 Art. 1.º, n.º 10 = 

Art. 3.º, n.º 1, prim eiro 
parágrafo 

 Novo 

Art. 3.º, n.º 1, segundo 
parágrafo 

Art. 1.º, n.º 2, alínea d), 
segundo e terceiro parágrafo  

Alterado 

Art. 28.º, n.º 1, terceiro 
parágrafo 

 Novo 

Art. 3.º, n.º 2 Art. 9.º, n.º 1 = 

Art. 3.º, n.º 3 Art. 9.º, n.º 2 = 

Art. 3.º, n.º 4 Art. 9.º, n.º 3 Alterado 

Art. 4.º, n.º 1 Art. 2.º, n.º 1, alínea b), 
segundo parágrafo 

= 

Art. 4.º, n.º 2, prim eiro 
parágrafo 

Art. 2.º, n.º 3; Considerando 25 Adaptado 

Art. 4.º, n.º 2, segundo 
parágrafo 

 Novo 

Art. 4.º, n.º 3 Art. 2.º, n.º 2 = 
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Art. 4.º, n.º 4  Novo 

Art. 5.º Art. 3.º, n.ºs 1 e 2 = 

Art. 6.º, n.º 1 Art. 3.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 6.º, n.º 2 Art. 3.º, n.º 4 = 

Art. 7.º Art. 4.º = 

Art. 8.º Art. 5.º, n.º 1 = 

 Art. 5.º, n.º 2 Suprimido 

Art. 9.º Art. 7.º, alínea b) = 

Art. 10.º, n.º 1 Art. 6.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 10.º, n.º 2, alínea a) Art. 6.º, n.º 2, alínea a) = 

Art. 10.º, n.º 2, alínea b) Art. 6.º, n.º 2, alínea b) Alterado 

Art. 10.º, n.º 2, alínea c) Art. 6.º, n.º 2, alínea c) Adaptado 

Art. 11.º, alínea a) Art. 7.º, alínea a) Alterado 

Art. 11.º, alínea b) Art. 7.º, alínea a) = 

 Art. 8.º Suprimido 

 Anexos I – X Suprimido 

Art. 12.º Art. 16.º e 61.º Alterado 

Art. 13.º, n.º 1 Art. 17.º, n.º 1; Art. 17.º, n.º 8 Alterado 

Art. 13.º, n.º 2 Art. 17.º, n.º 2; Art. 17.º, n.º 8 Alterado 

Art. 13.º, n.º 3  Novo 

Art. 13.º, n.º 4 Art. 17.º, n.º 3 = 

Art. 13.º, n.º 5  Novo 

Art. 13.º, n.º 6 Art. 17.º, n.ºs 4 e 5 Adaptado 

Art. 13.º, n.º 7 Art. 17.º, n.º 6, prim eiro e  
segundo parágrafo 

= 

Art. 13.º, n.º 8 Art. 17.º, n.º 6, alínea b), 
primeiro e segundo parágrafo 

= 
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Art. 13.º, n.º 9 Art. 17.º, n.º 6, alínea a), 
terceiro parágrafo e n.º 6, alínea 
b), terceiro parágrafo 

Adaptado 

Art. 13.º, n.º 10  Art. 17.º, n.º 7 = 

Art. 13.º, n.º 11 Art. 17.º, n.º 9 = 

Art. 13.º, n.º 12 Art. 17.º, n.º 10 = 

Art. 13.º, n.º 13 Art. 17.º, n.º 11 = 

Art. 14.º Art. 69.º Adaptado 

Art. 15.º, n.º 1 Art. 19.º, n.º 1 = 

Art. 15.º, n.º 2 Art. 19.º, n.º 1 Alterado 

Art. 16.º, n.º 1 Art. 20.º, n.º 1; art. 62.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 16.º, n.º 2 Art. 20.º, n.º 2 Alterado 

Art. 17.º, n.º 1 Art. 22.º-A Adaptado 

Art. 17.º, n.º 2 Art. 21.º; art. 62.º, n.º 1 Alterado 

Art. 18.º Art. 22.º; art. 62.º, n.º 1 Alterado 

Art. 19.º, alíneas a) e b) Art. 24.º, alíneas a) e b) = 

Art. 19.º, alínea c) Art. 24.º, alínea c) Alterado 

Art. 19.º, alínea d) Art. 24.º, alínea d) = 

Art. 19.º, alínea e)  Novo 

Art. 19.º, alínea f) e segundo 
parágrafo 

 Novo 

Art. 20.º Art. 26.º Adaptado 

Art. 21.º  Novo 

Art. 22.º, n.º 1 Art. 23.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 22.º, n.º 2 Art. 23.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 22.º, n.º 3 Art. 23.º, n.º 2 Adaptado 

Art. 22.º, n.º 4 Art. 23.º, n.º 3, alíneas a) a c), Adaptado 

Art. 22.º, n.º 5 Art. 23.º, n.º 3, segundo e Adaptado 
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terceiro parágrafos 

Art. 23.º Art. 23.º, n.º 4 Adaptado 

Art. 24.º Art. 23.º, n.º 5 Alterado 

Art. 25.º, n.º 1 Art. 24.º, alínea e) Alterado 

Art. 25.º, n.º 2  Novo 

Art. 26.º, n.ºs 1 e 2 Art. 27.º Alterado 

Art. 26.º, n.º 3  Novo 

Art. 27.º, n.º 1, 1.º período Art. 30.º, n.º 1; art. 62.º, n.º 2 Adaptado 

Art. 27.º, n.º 1, segundo 
período 

 Novo 

Art. 27.º, n.º 2, prim eiro 
parágrafo 

Art. 30.º, n.º 2 = 

Art. 27.º, n.º 2, segundo 
parágrafo 

 Novo 

Art. 27.º, n.º 3 Art. 30.º, n.º 3 = 

Art. 28.º, n.º 1 Art. 30.º, n.º 4, prim eiro 
parágrafo; n.º 5, prim eiro e 
segundo parágrafo  

Alterado 

Art. 28.º, n.º 2 Art. 30.º, n.º 4, segundo 
parágrafo e n.º 5, quarto 
parágrafo; art. 62.º, n.º 2 

Adaptado 

 Art. 30.º, n.º 4, terceiro 
parágrafo 

Suprimido 

Art. 28.º, n.º 3, prim eiro e 
segundo parágrafos 

Art. 30.º, n.º 6, prim eiro 
parágrafo 

Alterado 

Art. 28.º, n.º 3, terceiro 
parágrafo 

 Novo 

Art. 28.º, n.º 3, quarto 
parágrafo 

Art. 30.º, n.º 6, prim eiro 
parágrafo, segundo período 

Alterado 

Art. 28.º, n.º 4 Art. 30.º, n.º 6, segundo 
parágrafo 

= 

Art. 28.º, n.º 5 Art. 30.º, n.º 6, quarto parágrafo Alterado 
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Art. 29.º Art. 10.º Alterado 

Art. 30.º, n.º 1 Art. 11.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 30.º, n.º 2 Art. 11.º, n.º 2 Alterado 

Art. 31.º Art. 28.º Alterado 

Art. 32.º Art. 13.º Alterado 

Art. 33.º, n.º 1 Art. 48.º, n.º 1; Art. 64.º, n.º 1  Alterado 

Art. 33.º, n.º 2 Art. 48.º, n.ºs 2 e 3; Art. 64.º, 
n.ºs 1 e 2 

Adaptado 

Art. 33.º, n.º 3, prim eiro 
parágrafo 

Art. 48.º, n.º 4; Art. 64.º, n.º 1 Alterado 

Art. 33.º, n.º 3, segundo 
parágrafo 

Art. 70.º, n.º 2, alínea f) = 

Art. 33.º, n.º 3, terceiro 
parágrafo 

 Novo 

Art. 33.º, n.º 4  Novo 

Art. 33.º, n.º 5 Art. 48.º, n.º 5; Art. 64.º, n.º 3 Alterado 

Art. 33.º, n.º 6 Art. 48.º, n.º 6 Adaptado 

Art. 33.º, n.º 7  Novo 

Art. 34.º  Novo 

Art. 35.º, n.º 1 Art. 1.º, n.º 13 Alterado 

Art. 35.º, n.º 2 Art. 70.º, n.º 2, alíneas c) e d) Adaptado 

Art. 36.º  Novo 

Art. 37.º  Novo 

Art. 38.º, n.º 1 Art. 12.º Alterado 

Art. 38.º, n.º 2  Novo 

Art. 39.º, n.º 1 Art. 40.º, n.ºs 1 e 2 Alterado 

Art. 39.º, n.º 2 Art. 42.º = 

Art. 39.º, n.º 3  Novo 
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Art. 40.º, n.º 1 Art. 1. º, n. º 9, alínea a); Ar t. 
45.º, n.º 2 

Alterado 

Art. 40.º, n.º 2 Art. 45.º, n.º 4 Alterado 

Art. 40.º, n.º 3  Novo 

Art. 40.º, n.º 4  Novo 

Art. 41.º Art. 1.º, n.º 9, alínea b); Art.  
45.º, n.º 3 

Alterado 

Art. 42.º Art. 1. º, n. º 9, alínea c); Ar t. 
45.º, n.º 3 

Alterado 

Art. 43.º  Novo 

Art. 44.º, alínea a) Art. 40.º, n.º 3, alínea a) = 

Art. 44.º, alínea b) Art. 40.º, n.º 3, alínea b) = 

Art. 44.º, alínea c) Art. 40.º, n.º 3, alínea c) Alterado 

Art. 44.º, alínea d) Art. 40.º, n.º 3, alínea c) Alterado 

Art. 44.º, alínea e) Art. 40.º, n.º 3, alínea d) Alterado 

Art. 44.º, alínea f) Art. 40.º, n.º 3, alínea e) = 

Art. 44.º, alínea g) Art. 40.º, n.º 3, alínea g) Alterado 

Art. 44, alínea h) Art. 40.º, n.º 3, alínea h) Alterado 

Art. 44, alínea i) Art. 40.º, n.º 3, alínea j) = 

Art. 44.º, alínea j) Art. 40.º, n.º 3, alínea k) Adaptado 

Art. 44.°, alínea k) Art. 40.º, n.º 3, alínea l) Adaptado 

Art. 44.º, se gundo e terceiro 
parágrafo 

 Novo 

Art. 44.º, quarto parágrafo Art. 40.º, n.º 3, alínea g) Adaptado 

Art. 45.º, n.º 1, prim eiro e 
segundo parágrafos 

Art. 14.º, n.º 1; Art. 1.º, n.º 4 Adaptado 

Art. 45.º, n.º 1, terceiro 
parágrafo 

 Novo 

Art. 45, n.ºs 2 a 5 Art. 14.º, n.ºs 2 a 4; art. 40.º, n.º Alterado 
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3, alínea i) 

Art. 46.º, n.º 1 Art. 1.º, n.º 5; Art. 15.º, n.º 1 Alterado 

Art. 46.º, n.º 2 Art. 15.º, n.º 2 Alterado 

Art. 46.º, n.º 3 Art. 15.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 46.º, n.º 4 Art. 15.º, n.º 4 Alterado 

Art. 46.º, n.º 5 Art. 15.º, n.º 6 Alterado 

Art. 46.º, n.º 6  Novo 

Art. 46.º, n.º 7 Art. 15.º, n.º 7, terceiro 
parágrafo 

= 

Art. 47.º, n.º 1 Art. 1.º, n.º 6; Art. 56.º, n.º 1 Alterado 

Art. 47.º, n.º 2, prim eiro 
parágrafo 

Art. 56.º, n.º 2, prim eiro 
parágrafo 

= 

Art. 47.º, n.º 2, segundo 
parágrafo 

Art. 56.º, n.º 2, segundo 
parágrafo 

Adaptado 

Art. 47.º, n.º 3 Art. 56.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo 

Adaptado 

Art. 47.º, n.º 4 Art. 56.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 47.º, n.º 5 Art. 56.º, n.º 4 Adaptado 

Art. 47.º, n.º 6 Art. 56.º, n.º 5 Adaptado 

Art. 47.º, n.º 7 Art. 56.º, n.º 6 = 

Art. 47.º, n.º 8 Art. 56.º, n.º 7 Adaptado 

Art. 47.º, n.º 9 Art. 56.º, n.º 8, prim eiro 
parágrafo 

= 

Art. 48.º  Novo 

Art. 49.º, n.º 1 Art. 29.º, n.º 1 Alterado 

Art. 49.º, n.º 2  Novo 

Art. 49.º, n.º 3 Art. 29.º, n.º 2 Alterado 

Art. 49.º, n.º 4  Novo 

Art. 49.º, n.º 5 Art. 29.º, n.º 2 Alterado 
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Art. 49.º, n.º 6  Novo 

Art. 50.º  Novo 

Art. 51.º  Novo 

Art. 52.º  Novo 

Art. 53.º, n.º 1 Considerando 15 Alterado 

Art. 53.º, n.º 2  Novo 

Art. 54.º, n.º 1 Art. 34.º, n.º 1 Alterado 

Art. 54.º, n.º 2 Art. 34.º, n.º 2 Adaptado 

Art. 54.º, n.º 3 Art. 34.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 54.º, n.º 4 Art. 34.º, n.º 8 = 

Art. 54.º, n.º 5 Art. 34.º, n.º 4 Adaptado 

Art. 54.º, n.º 6 Art. 34.º, n.º 5 Alterado 

Art. 55.º, n.º 1 Art. 34.º, n.º 6 Alterado 

Art. 55.º, n.º 2 Art. 34.º, n.º 6 Adaptado 

Art. 56.º, n.º 1 Art. 34.º, n.ºs 4, 5, 6 e 7 Alterado 

Art. 56.º, n.º 2 Art. 34.º, n.ºs 4, 5 e 6 Alterado 

Art. 56.º, n.º 3 Art. 34.º, n.º 7 Adaptado 

Art. 56.º, n.º 4  Novo 

Art. 57.º Art. 35.º Alterado 

Art. 58.º, n.º 1 Art. 36.º, n.º 1 Alterado 

Art. 58.º, n.º 2 Art. 36.º, n.º 2 Adaptado 

Art. 59.º   Novo 

Art. 60.º, n.º 1 Art. 45.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 60.º, n.º 2 Art. 45.º, n.º 9 Alterado 

 Art. 45.º, n.º 10 Suprimido 

Art. 61.º, n.º 1 Art. 41.º, n.ºs 1 e 2 Adaptado 
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Art. 61.º, n.º 2 Art. 42.º, n.º 3; Art. 44.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 62.º Art. 41.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 63.º Art. 42.º, n.º 1, alínea c); Art. 
44.º, n.º 1 

Adaptado 

Art. 64.º, n.º 1 Art. 43.º, n.º 1, prim eiro 
parágrafo; Art. 44.º, n.º 1 

Adaptado 

Art. 64.º, n.º 2 Art. 43.º, n.º 1, segundo e 
terceiro parágrafos 

Alterado 

Art. 64.º, n.º 3 Art. 43.º, n.ºs 2 e 3 Alterado 

Art. 64.º, n.º 4 Art. 43.º, n.º 5 Adaptado 

Art. 65.º, n.º 1 Art. 44.º, n.º 1; Art. 70.º, n.º 1, 
alínea b) 

Alterado 

Art. 65.º, n.º 2 Art. 44.º, n.ºs 2 e 3 e n.º 4, 
segundo parágrafo 

Alterado 

Art. 65.º, n.º 3 Art. 44.º, n.º 4, prim eiro 
parágrafo 

Adaptado 

Art. 65.º, n.º 4  Novo 

Art. 65.º, n.º 5 Art. 44.º, n.ºs 6 e 7 Alterado 

Art. 65.º, n.º 6 Art. 44.º, n.º 8 Alterado 

Art. 66.º, n.º 1 Art. 44.º, n.º 5, prim eiro 
parágrafo 

Alterado 

Art. 66.º, n.ºs 2 e 3 Art. 44.º, n.º 5, segundo e 
terceiro parágrafos 

Adaptado 

Art. 67.º, n.º 1 Art. 45.º, n.º 6 Alterado 

Art. 67.º, n.º 2 Art. 46.º, n.º 2 Alterado 

Art. 68.º, n.º 1 Art. 47.º, n.º 1, 1.º período Adaptado 

Art. 68.º, n.º 2 Art. 47.º, n.º 1, segundo período Adaptado 

Art. 69.º, n.º 1 Art. 49.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 69.º, n.º 2 Art. 49.º, n.º 2, prim eiro e  
segundo parágrafos 

Adaptado 
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Art. 69.º, n.º 3 Art. 49.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo 

= 

Art. 69.º, n.ºs 4, 5 e 6 Art. 49.º, n.ºs 3, 5 e 4 = 

Art. 70.º, n.º 1 Art. 51.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 70.º, n.º 2 Art. 51.º, n.º 2 = 

Art. 70.º, n.º 3 Art. 52.º, n.º 1 = 

Art. 70.º, n.º 4 Art. 51.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 70.º, n.º 5  Novo 

Art. 70.º, n.º 6  Novo 

Art. 70.º, n.º 7  Novo 

Art. 71.º, n.º 1 Art. 53.º, n.º 1 = 

Art. 71.º, n.º 2 Art. 53.º, n.º 2 Adaptado 

Art. 71.º, n.º 3 Art. 53.º, n.º 6 = 

Art. 71.º, n.º 4 Art. 53.º, n.º 7 = 

Art. 71.º, n.º 5 Art. 53.º, n.º 9 Adaptado 

Art. 71.º, n.º 6  Novo 

Art. 72.º, n.º 1 Art. 54.º, n.ºs 1 e 2 Adaptado 

Art. 72.º, n.º 2 Art. 54.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 73.º, n.º 1 Art. 53.º, n.ºs 4 e 5 Alterado 

Art. 73.º, n.º 2 Art. 54.º, n.ºs 5 e 6 Alterado 

Art. 73.º, n.º 3  Novo 

Art. 74.º, n.º 1 Art. 53.º, n.º 3; Art. 54.º, n.º 4 Adaptado 

Art. 74.º, n.º 2  Novo 

Art. 74.º, n.º 3 Art. 53.º, n.º 3; Art. 54.º, n.º 4 Alterado 

Art. 75.º, n.º 1 Art. 52.º, n.º 2 Alterado 

Art. 75.º, n.º 2 Art. 52.º, n.º 3 Alterado 

Art. 75.º, n.º 3  Novo 
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Art. 76.º, n.º 1 Art. 55.º, n.º 1 Alterado 

Art. 76.º, n.º 2 Art. 55.º, n.º 1, alínea a) Alterado 

Art. 76.º, n.º 3  Novo 

Art. 76.º, n.º 4 Considerandos 1 e 55, t erceiro 
parágrafo 

Alterado 

Art. 76.º, n.º 5  Alterado 

Art. 77.º  Novo 

Art. 78.º  Novo 

Art. 79.º, n.º 1 Art. 57.º, n.º 1 Alterado 

Art. 79.º, n.º 2 Art. 57.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 79.º, n.º 3, alínea a) Art. 57.º, n.º 1, segundo 
parágrafo , alínea a) 

= 

Art. 79.º, n.º 3, alínea b) Art. 57.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, alínea a)  

= 

Art. 79.º, n.º 3, alínea c) Art. 57.º, n.º 1, segundo 
parágrafo , alínea c)  

= 

Art. 79.º, n.º 3, alínea d) Art. 57.º, n.º 1, segundo 
parágrafo , alínea d)  

Alterado 

Art. 79.º, n.º 3, alínea e) Art. 57.º, n.º 1, segundo 
parágrafo , alínea e)  

= 

Art. 79.º, n.º 4, prim eiro e 
segundo parágrafos 

Art. 57.º, n.º 2 Alterado 

Art. 79.º, n.º 4, terceiro 
parágrafo 

 Novo 

Art. 79.º, n.º 5 Art. 57.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 79.º, n.º 6  Novo 

 Art. 58.º; art. 59.º Suprimido 

Art. 80.º Art. 38.º Alterado 

Art. 81.º, n.º 1 Art. 37.º, primeira frase = 

Art. 81.º, n.º 2  Novo 
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Art. 81.º, n.º 3 Art. 37.º, primeira frase Adaptado 

Art. 82.°, n.ºs 1 a 5 e n.º 7  Novo 

Art. 82.º, n.º 6 Art. 40.º, n.º 3, alínea f) Alterado 

Art. 83.º  Novo 

Art. 84.º  Novo 

Art. 85.º  Novo 

Art. 86.º  Novo 

Art. 87.º Art. 60.º = 

Art. 88.º Art. 61.º Adaptado 

Art. 89.º, n.º 1 Art. 63.º, n.º 1, prim eiro 
parágrafo 

Adaptado 

Art. 89, n.º 2, 1.º e segundo 
parágrafo 

Art. 63.º, n.º 1, prim eiro e  
segundo parágrafos, prim eira 
frase 

Adaptado 

Art. 89.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo 

Art. 63.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, segunda frase 

Alterado 

Art. 89.º, n.º 3 Art. 63.º, n.º 2 Adaptado 

Art. 90.º Art. 65.º = 

Art. 91.º Art. 66.º = 

Art. 92.º Art. 72.º, primeiro parágrafo Adaptado 

Art. 93.º, n.º 1 Art. 72.º, segundo parágrafo Alterado 

Art. 93.º, n.ºs 2 a 8  Novo 

Art. 94.º Art. 50.º Alterado 

Art. 95.º, n.ºs 1 a 3 Art. 67.º Alterado 

Art. 95.º, n.º 4  Novo 

Art. 95.º, n.º 5 Art. 70.º, n.º 1, alínea c) Adaptado 

Art. 95.º, n.º 6 Art. 67.º, n.º 3 Alterado 

Art. 96.º  Novo 
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Art. 97.º  Novo 

Art. 98.º Art. 68.º, n.ºs 3 e 4 Alterado 

Art. 99.º Art. 68.º, n.º 5 Alterado 

Art. 100.º, n.º 1 Art. 68.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 100.º, n.º 2 Art. 68.º, n.º 3 Adaptado 

Art. 101.º, n.º 1 Art. 71.º, n.º 1 Adaptado 

Art. 101.º, n.º 2 Art. 71.º, n.º 2 = 

Art. 102.º Art. 73.º Adaptado 

Art. 103.º  Novo 

Art. 104.º e 105.º Art. 74.º; art. 75.º = 

 Anexos I a X Suprimido 

Anexo I (exceto prim eira 
frase) 

Anexo XII (exceto nota de 
rodapé 1) 

= 

Primeira frase do anexo I Nota de rodapé 1 do anexo XII Alterado 

Anexo II  Novo 

Anexo III, pontos A, B, C, E, 
F, G, H, I e J 

Anexo XI Adaptado 

Anexo III, ponto D  Novo 

Anexo IV, alíneas a) a g) Anexo XXIV, alíneas b) a h) = 

Anexo IV, alínea h)  Novo 

Anexo V  Novo 

Anexo VI Anexo XV Alterado 

Anexo VII Art. 56.º, n.º 3, alíneas a) a f) = 

Anexo VIII, exceto para o 
ponto 4 

Anexo XXI Adaptado 

Anexo VIII, ponto 4 Anexo XXI Alterado 

Anexo IX Anexo XX Alterado 

Anexo X Anexo XIV Alterado 
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Anexo XI Anexo XIII Alterado 

Anexo XII Anexo XVI Alterado 

Anexo XIII, ponto 1 Art. 47.º, n.º 4 Adaptado 

Anexo XIII, ponto 2 Art. 47.º, n.º 5 Adaptado 

Anexo XIV Anexo XXIII Alterado 

Anexo XV  Novo 

Anexo XVI Anexo XVI Alterado 

Anexo XVII Anexo XVII Alterado 

Anexo XVIII  Novo 

Anexo XIX Anexo XVIII Alterado 

Anexo XX Anexo XIX Alterado 

 Anexo XI Anexo XXVI Alterado 

 Anexo XXII Suprimido 

 Anexo XXV Suprimido 

 


