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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

relativa à modernização dos contratos públicos
(2011/2048(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as Directivas 2004/18/CE e 2004/17/CE sobre os processos de 
adjudicação de contratos públicos1 e a Directiva 2007/66/CE sobre processos de recurso 
em matéria de adjudicação de contratos públicos2,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão relativo à modernização da política de 
contratos públicos da UE (COM(2011)0015),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão relativo ao alargamento da utilização da 
contratação pública electrónica na UE (COM(2010)0571),

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de Abril de 2011 sobre um mercado único para 
empresas e crescimento3,

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de Maio de 2010 sobre novos desenvolvimentos na 
adjudicação de contratos públicos4,

– Tendo em conta a sua resolução de 3 de Fevereiro de 2009 intitulada “sobre os contratos 
públicos em fase pré-comercial: promover a inovação para garantir serviços públicos 
sustentáveis de alta qualidade na Europa”5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Regulamentação inteligente na 
União Europeia” (COM(2010)0543),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Um Acto para o Mercado Único. Para uma 
economia social de mercado altamente competitiva. 50 propostas para, juntos, melhor 
trabalhar, empreender e fazer comércio” (COM(2010)0608),

– Tendo em conta o relatório do Professor Mario Monti de 9 de Maio de 2010 sobre “Uma 
nova estratégia para o mercado único”,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão SEC(2010)1214,

– Tendo em conta o relatório sobre “Avaliação do acesso das PME aos mercados dos 
contratos públicos na UE”6, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Contratos públicos para um ambiente 
                                               
1 JO L 134, 30.4.2004, p.1.
2 JO L 335, 20.12.2007, p. 31.
3 Textos Aprovados P7_TA(2011)0146.
4 Textos Aprovados P7_TA(2010)0173.
5 JO C 67E, 18.3.2010, p. 10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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melhor” (COM(2008)0400), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Think Small First'– Um 'Small Business 
Act' para a Europa" (COM(2008)0394), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020" - "União da Inovação" (COM(2010)0546),

– Tendo em conta a opinião da Comité das Regiões sobre “A modernização da política de 
contratos públicos da UE – Para um mercado dos contratos públicos mais eficiente na 
Europa”,

– Tendo em conta a opinião da Comité Económico e Social Europeu relativa ao Livro Verde 
sobre “A modernização da política de contratos públicos da UE – Para um mercado dos 
contratos públicos mais eficiente na Europa”,

– Tendo em conta a opinião da Comité Económico e Social Europeu relativa ao Livro Verde 
sobre a expansão da utilização da contratação pública electrónica na UE,

– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e as opiniões da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do 
Controlo Orçamental, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2011),

A. Considerando que um mercado dos contratos públicos eficaz é de importância vital com 
vista a dinamizar o mercado único, estimular a concorrência e a inovação, promover um 
elevado nível de protecção do ambiente e do clima e integração social, e conseguir um 
valor óptimo para cidadãos, empresas e contribuintes;

1. Acolhe com satisfação o Livro Verde da Comissão e o amplo processo de consulta como 
um ponto de partida para a revisão das Directivas dos Contratos Públicos, em 
conformidade com as disposições do Tratado de Lisboa e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu de Justiça (TJE), e em sintonia com as regras revistas aplicáveis aos auxílios 
estatais; 

2. Assinala que as regras de contratos públicos se tornaram demasiado complexas e 
detalhadas, dando origem a procedimentos administrativos dispendiosos e incómodos; 
recomenda a simplificação, na medida do possível, com esclarecimentos sempre que 
necessário; assinala que a utilização crescente de tecnologias de informação irá também 
desempenhar um papel crucial na redução de administração e custos, e que as iniciativas 
europeias relativas à contratação pública electrónica devem, por conseguinte, ser 
alinhadas com a reforma das regras relativas aos contratos.
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Primeira tarefa: melhorar a clareza jurídica

3. Solicita esclarecimentos sobre o âmbito das directivas; recorda que o principal objectivo 
dos contratos públicos é a compra de bens, trabalhos e serviços pelas autoridades públicas 
para responder às necessidades dos seus cidadãos; ressalta que tem de existir um benefício 
directo para a autoridade adjudicante para que um procedimento seja classificado como 
contrato público; 

4. Solicita a clarificação das definições nas directivas, por exemplo, a definição de um 
“organismo de direito público”, em conformidade com a jurisprudência do TJE;

5. Recorda a sua resolução de Maio de 2010 relativa aos últimos acontecimentos nos 
contratos públicos, que tomou nota da jurisprudência do TJE e entendeu que a cooperação 
público-públicas não está sujeita às regras dos contratos públicos, desde que os seguintes 
critérios sejam cumpridos: o propósito da parceria é a prestação de uma missão de serviço 
público conferida a todas as autoridades locais e a missão é realizada exclusivamente 
pelas autoridades públicas responsáveis, i.e. sem o envolvimento de capital privado; 
sublinha que essas clarificações devem ser codificadas nas directivas dos contratos;

6. Sublinha a exclusão de concessões de serviços do âmbito das regras dos contratos 
europeus; regista que é intenção da Comissão propor legislação específica sobre 
concessões de serviços; considera que este assunto deve ser tratado na revisão das 
directivas apenas para evitar qualquer maior fragmentação da legislação; 

7. Salienta que a classificação actual de categorias de serviços A e B deve ser mantida na 
medida em que provisões “mais leves” para serviços da categoria B têm a sua justificação 
nas suas características como serviços prestados principalmente local ou regionalmente; 

8. Convida a Comissão a rever as Directivas relativas aos processos de recurso o mais 
rapidamente possível e a adaptá-las às Directivas dos Contratos Públicos revistas;

Segunda tarefa: desenvolver todo o potencial dos contratos públicos – melhor rentabilidade 
do dinheiro

9. Considera que, para desenvolver todo o potencial dos contratos públicos, o critério do 
preço mais baixo deve ser retirado, e que, em princípio, deve existir apenas uma opção 
para a adjudicação dos contratos: a proposta economicamente mais vantajosa, incluindo os 
custos de todo o ciclo de vida dos bens, serviços ou trabalhos relevantes, deve ser 
escolhida; 

10. Sublinha que o facto de um produto ou serviço ter ou não sido produzido de forma 
sustentável é correctamente considerado como sendo uma característica do produto que 
pode ser utilizada como um critério para comparação com produtos ou serviços que não 
tenham sido produzidos de forma sustentável; ressalta que o âmbito para incluir requisitos 
relativos ao processo de produção nas especificações técnicas para todos os tipos de 
contratos deve ser esclarecido; chama a atenção para o caso Wienstrom, que se tornou no 
exemplo clássico de como e porquê as características de produção podem ser 
categorizadas como especificações técnicas;
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11. Destaca que a consciência crescente do impacto ambiental e climático de produtos e 
actividades significa que a possibilidade das autoridades públicas favorecerem 
fornecedores locais deve ser considerada, e que deve ser examinado até que ponto as 
regras de mercado internas o permitem;

12. Salienta que qualquer extensão das regras relativas a contratos da UE para a área do “o 
que comprar” representaria uma alteração significativa ao regime actual que deve ser 
avaliada cuidadosamente; duvida que esta acção iria contribuir para a simplificação e 
optimização, mas receia que levaria a regras mais complicadas com muitas excepções, que 
apresentariam maior complexidade de aplicação prática; 

Terceira tarefa: simplificar as regras e permitir mais procedimentos flexíveis

13. Salienta que as directivas são demasiado detalhadas e se tornaram cada vez mais técnicas 
e complexas, simultaneamente o risco legal de não-conformidade com essas regras 
aumentou consideravelmente para as autoridades adjudicantes e fornecedores; nota que o 
receio de desafios conduz a uma abordagem avessa ao risco, que dificulta a inovação e 
desenvolvimento sustentável, resultando frequentemente na opção pelo preço mais baixo 
em vez mais rentável; 

14. Defende regras claras e simples com uma redução no nível de detalhe e uma maior aposta 
nos princípios gerais de transparência, igualdade de tratamento e não-discriminação;

15. Defende que procedimentos negociados com anúncio prévio possam ser admitidos como 
um procedimento padrão; considera que devem ser introduzidas salvaguardas adicionais 
contra o abuso na forma de requisitos de documentação escrita; insta a Comissão a incluir 
mais provisões flexíveis para acordos-quadro nas directivas; 

16. Reitera a sua insistência na admissão sistemática de propostas alternativas (ou variantes), 
uma vez que são cruciais para promover e disseminar soluções inovadoras; destaca que as 
especificações referentes a desempenho e requisitos funcionais e a admissão expressa de 
variantes dão aos proponentes a oportunidade de propor soluções inovadoras;

17. Lamenta que os proponentes tenham apenas oportunidades limitadas para rectificar 
omissões nas suas propostas; por isso, convida a Comissão a elaborar a respeito de quais 
as omissões que podem ser rectificadas pelos proponentes e que ajustes adicionais são 
permitidos e a forma como garantir transparência e igualdade de tratamento;

18. Salienta que as autoridades adjudicantes devem ter a possibilidade de beneficiar de 
experiências anteriores com um proponente com base num relatório de avaliação oficial; 
recomenda definir um limite temporal para exclusões, que deve garantir transparência e 
objectividade;

19. Critica o facto de o Livro Verde não mencionar as lacunas, a falta de experiência e de 
conhecimentos sobre a adjudicação de contratos; sublinha a importância de promover o 
profissionalismo da parte das autoridades adjudicantes e dos operadores do mercado; 
recomenda a criação de uma rede de centros de excelência dentro dos quadros nacionais 
existentes;
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Quarta tarefa: melhorar o acesso para as PME

20. Salienta que o acesso imediato a contratos públicos para PME é crucial para manter o 
emprego e o desenvolvimento sustentável; realça que a simplificação dos processos irá 
facilitar o acesso às PME e permitir-lhes a participação numa posição mais equiparável e 
justa;

21. Convida a Comissão a aumentar a consciência da importância de cindir contratos em 
lotes, e a considerar a implementação do princípio de “aplicar ou explicar”, segundo o 
qual as regras sobre assuntos como a divisão em lotes têm de ser cumpridas, ou a 
impossibilidade de cumprir explicada;

22. Propõe que sejam permitidas auto-declarações sempre que viável, e que sejam solicitados 
documentos originais apenas aos candidatos seleccionados ou ao adjudicatário; convida a 
Comissão a promover a opção de um “passaporte de contrato”, de preferência na forma de 
um sistema de registo electrónico padronizado ao nível nacional, uma vez que um 
passaporte deste tipo demonstraria que um operador possui as declarações e 
documentação necessárias; considera que isto pouparia tempo e custos consideráveis; 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A legislação europeia dos contratos públicos celebra este ano o seu aniversário: Há quarenta 
anos, no dia 26 de Julho de 1971, entrou em vigor pela primeira vez a Directiva relativa aos 
edifícios (BKR) 71/305/CEE. Este evento é raramente mencionado, mesmo no Livro Verde 
“A modernização da política de contratos públicos da UE” só é feita referência a esta directiva 
uma única vez. Neste caso, o 40.º aniversário seria adequado para elaborar num inventário e 
para analisar onde se encontram os sucessos e fracassos da política de adjudicações europeia. 

Sobre os sucessos: A legislação europeia dos contratos públicos contribuiu em grande medida 
para uma maior transparência na adjudicação, bem como para o procedimento contra 
corrupção e baronatos económicos; foi dado o impulso para uma profissionalização das 
entidades contratantes, o que contribuiu para uma descida dos preços, porém, aqui já se vê 
uma desvantagem, muitos estudos e pareceres lamentam que os preços baixos o tenham sido à 
custa da qualidade, da inovação e mesmo da sustentabilidade de produtos e serviços; isto 
significa que os custos de todo o seu ciclo de vida não foram tidos em consideração de forma 
significativa. 

No entanto, houve uma subida de outros custos, através da ênfase unilateral nas questões 
legislativas houve uma subida nos custos de transacção, o aconselhamento externo teve de ser 
adquirido a um preço elevado. E a tendência dos locais públicos estabelecerem procedimentos 
burocráticos no caso de insegurança jurídica fortaleceu-se de forma involuntária, com a 
consequência de os riscos terem sido evitados e, em caso de dúvida, o custo adicional ter sido 
atribuído ao produto/serviço mais barato, em vez de ao mais inovador ou, no geral, o melhor. 
Este desenvolvimento é especialmente problemático nos tempos de crises económicas e 
poucos cofres públicos. 

Por isso, é de louvar quando as comissões pretendem simplificar e flexibilizar a legislação 
europeia dos contratos públicos com uma revisão. No entanto, o Livro Verde apresentado tem 
contradições. Por um lado, a abrangência e a pormenorização das 114 perguntas dá a 
impressão que se pretende entrar numa micro-regulação da adjudicação de contratos públicos, 
por outro lado, algumas questões, nomeadamente as propostas apresentadas, contradizem-se; 
desta forma, por exemplo, as quotas ou os objectivos obrigatórios podem opor-se ao objectivo 
claro da simplificação e criação de mais segurança jurídica na aquisição de contratos, e 
contribuir negativamente para mais uma burocratização e codificação. 

A relatora defende que uma revisão das directivas de adjudicação deve partir do princípio que 
a legislação europeia dos contratos públicos já é prática comum na Europa: caso, inicialmente, 
tenham sido necessários procedimentos formalizados de forma rigorosa para criar um 
determinado profissionalismo na prática de adjudicação e habituar as entidades contratantes 
aos fundamentos de transparência, não-discriminação e concorrência, isso então já é prática 
comum. Agora trata-se de reduzir novamente o direito comunitário dos concursos públicos e 
voltar à sua essência, a garantia de transparência, não-discriminação e segurança de 
concorrência.
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Clareza jurídica e segurança jurídica
Obviamente, esta revisão tem de ser efectuada cuidadosamente, as práticas comprovadas não 
devem ser postas em causa – aqui adequa-se, por exemplo, a divisão em duas directivas, ou 
seja, a subdivisão em serviços de expedição, de construção e gerais, mas também a subdivisão 
em serviços A e B. Os regulamentos especiais para serviços B baseiam-se, principalmente, no 
carácter local destes serviços. Existem, porém, imprecisões relativas a alguns serviços 
financeiros, mesmo a atribuição de serviços de salvamento teria se ser regulada de forma mais 
clara.

Além disso, existem inúmeras imprecisões legais que, no passado, levaram repetidamente a 
reclamações ou processos judiciais. A adjudicação de contratos públicos identifica-se de 
modo especialmente elevado com um “valor disputado” e esta revisão também deveria 
contribuir para a desconstrução desta “cultura de disputa” contribuindo para mais segurança 
jurídica, só assim é possível utilizar melhor e mais facilmente o potencial que a adjudicação 
de contratos públicos tem de proporcionar um desenvolvimento inovador e sustentável das 
economias nacionais que, em tempos de crise económica e de elevada dívida pública, se torna 
de elevada importância. 

Assim, na área de aplicação das directivas, deve ser esclarecido que se trata da 
regulamentação da aquisição pública, a qual tem de permitir ao aquisidor público uma 
utilização económica directa, de acordo com as decisões mais recentes do tribunal europeu; 
para que as cooperações públicas, segundo as definições do TJUE, não estejam sujeitas à 
legislação europeia dos contratos públicos e para que também as concessões de prestação de 
serviços não recaiam na área das directivas de adjudicação. 
Caso a Comissão apresente um regulamento separado para as concessões de prestação de 
serviços, este deve cingir-se ao necessário, de acordo com as decisões do TJUE mais recentes, 
a área de aplicação deve ser definida em coerência com a directiva de prestação de serviços e 
o seu tratamento parlamentar deve ser efectuado paralelamente à revisão das directivas de 
adjudicação para impedir outra fragmentação legal e assegurar a coerência. Neste âmbito, a 
segurança jurídica necessária para parcerias público-privadas também teria de ser clarificada.

Inovação e aquisição sustentável
A relatora louva expressamente os esforços da Comissão Europeia para melhor colocar a 
adjudicação de contratos públicos ao serviço do bem social, mas chama a atenção ao facto de 
o maior obstáculo se encontrar nas directivas de adjudicação em si. Enquanto o critério da 
oferta mais barata nas directivas tiver a mesmo importância que a oferta economicamente 
mais favorável, poucas mudanças irão acontecer nesta área perante os grandes problemas 
económicos dos responsáveis pelas aquisições no sector público. Aqui só é possível alcançar 
uma mudança caso a oferta economicamente mais favorável se torne a regra (por exemplo, 
segundo o princípio “apply or explain”) e os critérios para a determinação desta oferta se 
tornem mais operacionais. 

A adjudicação deve, assim, efectuar-se segundo o critério da oferta economicamente mais 
favorável, incluindo todos os custos do ciclo de vida dos serviços de expedição, construção e 
gerais, pelo que é pedido veementemente à Comissão que esta desenvolva uma metodologia 
para a determinação dos custos do ciclo de vida que vá para além da metodologia 
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direccionada unilateralmente para a eficiência energética e que inclua todas as questões de 
sustentabilidade.

Além disso, teria de se esclarecer que os critérios de uma produção sustentável e eticamente 
responsável podem ser incluídos nas especificações técnicas; não existem motivos jurídicos 
para a sua interdição, pelo contrário, a decisão do TJUE para o caso Wienstrom1 deixou claro 
que, no caso de uma aquisição sustentável, o processo de produção tem um significado 
decisivo.

Uma revisão também deve esclarecer questões nas quais uma interpretação unilateral do 
direito de adjudicação possa entrar em conflito com os objectivos sociais gerais dos acordos 
europeus, bem como com a estratégia EU2020. Dever-se-ia verificar, por exemplo, em que 
medida as entidades contratantes públicas (por exemplo, hospitais) podem, na aquisição de 
bens alimentares, aceder a produtos regionais de forma a evitar poluições ambientais 
desnecessárias.

Simplificação e flexibilização
Uma simplificação das leis de adjudicação europeias e um melhor acesso a instrumentos 
flexíveis vão contribuir para um incremento da aquisição sustentável e inovadora. Neste caso, 
a relatora propõe diferentes possibilidades, como a observação sistemática do mercado, a 
melhor utilização do processo de negociação com publicação prévia e outras medidas de 
acompanhamento para o aumento da transparência, ou a aprovação geral de ofertas 
secundárias, tendo em especial atenção as ofertas sob o aspecto do desenvolvimento 
sustentável. Para alcançar resultados de aquisição inovadores e com orientação ambiental 
adequa-se melhor a possibilidade da referência a requisitos de desempenho e funcionais do 
que especificações técnicas detalhadas. Também a adaptação ou a correcção de erros nos 
concursos tem de ser simplificada, obviamente com as respectivas garantias de segurança, de 
forma a garantir a transparência e o controlo do processo.

Além disso, tem de existir, no âmbito da revisão, uma discussão sobre a adaptação dos 
valores-limite, são muitos os pareceres que apontam nesse sentido, porém, esta questão é 
discutida de forma muito controversa e, com certeza, faria sentido realizar uma audiência 
adicional para esse efeito.

Mas a relatora também aponta para o facto de que o aspecto jurídico do processo de 
adjudicação não deve ser sobrevalorizado, a Comissão também tem de oferecer mais suporte 
no aspecto prático, por exemplo, na organização do intercâmbio de experiências ou do 
desenvolvimento de procedimentos e métodos comprovados, e apoiar programas de formação 
nos Estados-Membros. Estas formações não devem ser dirigidas apenas aos responsáveis 
pelas aquisições a nível local, devendo incluir também decisores políticos e outros actores, em 
especial, organizações não-governamentais que fornecem serviços sociais. Neste caso, 
também se pode lucrar com as experiências francesas, uma vez que este modelo está a ser 
testado actualmente em França.

                                               
1 TJE, Caso C-448/01, EVN AG e Wienstrom GmbH v. República da Áustria, 4 de Dezembro de 2003, 
Relatórios do Tribunal Europeu (2003) I-14527.
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Acesso das pequenas e médias empresas (PME)
A relatora já tinha feito referência no seu relatório do ano anterior “sobre novos 
desenvolvimentos na adjudicação de contratos públicos” ao significado desta questão e 
recomendara diferentes instrumentos para um melhor acesso por parte das PME. O acesso das 
PME a aquisições públicas esbarra em inúmeros obstáculos, mesmo a concretização do 
“Small Business Act” deixa muito a desejar em muitos Estados-Membros. 

Assim, a relatora propõe medidas que, por um lado, reduzem os custos de transacção para 
PME, como o princípio “only-once” que leva a que apenas licitadores bem sucedidos tenham 
de apresentar os documentos originais no fim do processo de adjudicação, ou seja, o 
desenvolvimento de um passe de adjudicação padronizado, em forma de um registo 
electrónico no qual são guardados os respectivos certificados; tais sistemas já existem em 
alguns Estados-Membros. 
Por outro lado, a subdivisão em lotes deve ser encorajada e exigida, aqui seria possível aplicar 
o procedimento “apply or explain” e fomentar uma melhor transparência. 
Outras medidas para fortalecer as PME são a orientação para a oferta economicamente mais 
favorável, a melhor aprovação de ofertas secundárias, a utilização cada vez maior do processo 
de negociação e, de forma muito geral, uma simplificação e flexibilização das normas de 
adjudicação.

Contratação pública electrónica 
Infelizmente, o plano de acção para um alargamento a nível europeu da adjudicação 
electrónica de contratos falhou o seu objectivo: 50 % das adjudicações por procedimento 
electrónico em 2010. Os valores médios encontram-se nos escassos 5 %. Apenas alguns 
países, como Portugal, tiveram êxito neste aspecto. Por isso, a relatora saúda o Livro Verde 
sobre a contratação pública electrónica e pede à Comissão Europeia que assuma uma maior 
responsabilização política nesta área e integre na revisão das directivas sobre adjudicação os 
regulamentos necessários para promover a contratação pública electrónica na UE. 


