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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão Europeia propôs recentemente a modernização da Diretiva (2004/18/CE) relativa 
à coordenação dos processos de adjudicação de contratos de obras públicas, de fornecimento 
de bens e de prestação de serviços, assim como da Diretiva (2004/17/CE) relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais. Foi, além disso, apresentada uma proposta de diretiva que 
visa regulamentar o setor das concessões, sendo, apenas mais tarde, apresentada uma proposta 
de regulamento relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno da 
contratação pública da UE e aos processos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e 
serviços da União aos contratos públicos de países terceiros.  

No plano internacional, o setor da contratação pública representa uma parte significativa do 
comércio mundial, com uma média de 15% a 20% nos países desenvolvidos. Apesar da sua 
importância, o mercado da contratação pública continua a ser um dos mais fechados (a 
Comissão estima que mais de metade do mercado mundial deste setor continua fechado à 
concorrência estrangeira) e dos menos regulamentados no âmbito do comércio internacional.

No plano multilateral, o quadro de referência legal é o Acordo sobre a Contratação Pública  
(Government Procurement Agreement – GPA), recentemente sujeito a um processo de revisão 
concluído em março de 2012. A referida revisão teve por objetivo aumentar a transparência, o 
grau de abertura dos mercados internacionais de contratos públicos e a simplificação dos 
procedimentos. Neste sentido, o relator acolhe com agrado o processo de revisão e deseja a 
sua rápida aprovação por parte da UE; simultaneamente,  assinala que, até agora, apenas 
aderiram a este acordo internacional 42 membros da OMC (entre os quais, os 27 Estados-
Membros da UE), e espera que venham a aderir muitos outros países, nomeadamente, os mais 
desenvolvidos e as economias emergentes, a fim de alargar a cobertura geográfica e de, assim, 
conseguir um sistema de normas partilhadas, de validade universal, para este importante setor
do comércio internacional.

Também existem disposições específicas relativas à contratação pública num outro Acordo da 
OMC, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (AGCS).

Do ponto de vista bilateral, a UE também está vinculada aos compromissos assumidos no 
âmbito de alguns acordos bilaterais que subscreveu (com a Albânia, a Antiga República 
Jugoslava da Macedónia, o Cariforum, a Coreia do Sul e a Suíça). O setor da contratação 
pública é um capítulo importante e frequentemente delicado durante as negociações para a 
conclusão de possíveis novos acordos comerciais com outros parceiros internacionais.  

No contexto internacional o relator salienta a importância da dimensão internacional do setor 
da contratação pública. Sublinha a necessidade de uma abertura progressiva dos mercados 
internacionais de contratos públicos com base num sistema de normas partilhadas, 
caracterizadas pela reciprocidade, a igualdade e o respeito pelas normas internacionais em 
matéria ambiental, social e laboral. A União Europeia oferece atualmente aos atores 
internacionais um importante grau de abertura do seu mercado de contratação pública, uma 
abertura que, muito frequentemente, não é correspondida por parte de outros importantes 
parceiros comerciais internacionais.
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Assim, o relator pede uma ação mais decidida da União Europeia, através de iniciativas 
legislativas e de uma linha de negociação coerente, a fim de restabelecer condições de 
equilíbrio e de estabelecer uma verdadeira igualdade de oportunidades a nível internacional.

Neste sentido, critica a opção da Comissão de não proceder a uma normalização unificada da 
“dimensão externa” do setor da contratação pública: a decisão de não retomar as disposições 
da Diretiva 2004/17/CE relativas às propostas que abrangem bens e serviços do exterior e a 
apresentação ulterior de uma iniciativa legislativa complementar, mas totalmente autónoma, 
mesmo no que diz respeito ao processo legislativo - apesar de acolhida favoravelmente pelo 
seu conteúdo - pode criar um vazio legal arriscado, privando a legislação europeia de 
disposições destinadas a regulamentar o acesso de bens, serviços e empresas de países 
terceiros ao mercado europeu de contratos públicos.

Por tal razão, o relator considera extremamente importante voltar a introduzir normas
específicas destinadas a regulamentar de forma orgânica e ampla as condições para 
fundamentar a recusa de qualquer oferta em que predominem bens e serviços não previstos 
por acordos internacionais; neste sentido, o relator tenciona adaptar o mecanismo legislativo 
proposto pela Comissão na sua recente proposta de regulamento.

Além disso, afigura-se igualmente importante tornar ainda mais restritiva a regulamentação da 
Comissão sobre as chamadas “ofertas de preço anormalmente baixo”, através da introdução 
da possibilidade de um mecanismo de exclusão automática das ofertas de valor 
significativamente inferior ao de outras e da extensão das condições mínimas para o pedido de 
informações complementares aos operadores económicos.

Por fim, consideram-se oportuno apresentar algumas alterações que visam definir de forma 
mais completa o contexto internacional em que as diretivas europeias se inscrevem.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 
funcionamento do mercado interno. Daí 
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funcionamento do mercado interno. Daí 
resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas nem 
sempre conseguem dar a melhor utilização 
aos dinheiros públicos de modo a que os 
cidadãos da UE possam beneficiar de 
serviços de qualidade ao melhor preço. Um 
quadro jurídico adequado para a 
adjudicação das concessões garantirá o 
acesso efetivo e não-discriminatório de 
todos os operadores económicos da União 
ao mercado e a segurança jurídica, 
promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços estratégicos para 
o cidadão.

resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas nem 
sempre conseguem dar a melhor utilização 
aos dinheiros públicos de modo a que os 
cidadãos da UE possam beneficiar de 
serviços de qualidade ao melhor preço. Um 
quadro jurídico adequado para a 
adjudicação das concessões garantirá o 
acesso efetivo e não-discriminatório de 
todos os operadores económicos da União 
ao mercado e a segurança jurídica, 
promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços estratégicos para 
o cidadão. Um tal quadro jurídico 
permitiria também dar maior certeza 
jurídica aos operadores económicos 
internacionais e poderia constituir uma 
base e um instrumento para abrir mais os 
mercados internacionais no que diz 
respeito aos contratos públicos, assim 
como para reforçar as trocas comerciais 
internacionais.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A presente diretiva não se aplica à 
adjudicação de concessões executadas por 
organizações internacionais em seu próprio 
nome e por sua própria conta.  Contudo, é 
necessário esclarecer em que medida a 
presente diretiva deve ser aplicada à 
adjudicação de concessões sujeita a regras 
internacionais específicas.

(16) A presente diretiva não se aplica à 
adjudicação de concessões executadas por 
organizações internacionais em seu próprio 
nome e por sua própria conta. Contudo, é 
necessário analisar em que medida a 
presente diretiva deve ser aplicada à 
adjudicação de concessões sujeita a regras 
internacionais específicas, a fim de que os 
operadores económicos gozem de uma 
maior segurança jurídica. Dado que o 
mercado interno e os mercados 
internacionais estão cada vez mais 
interligados, a contratação pública deve 
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ser usada para promover os princípios da 
UE, como a transparência, uma atitude 
intransigente em relação à corrupção, a 
regra da reciprocidade e o progresso em 
matéria de direitos sociais e humanos.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União ou branqueamento de 
capitais. O não pagamento de impostos ou 
de contribuições para a segurança social 
deve ser igualmente sancionado com a 
exclusão obrigatória a nível da União. 
Além disso, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação grave do direito nacional ou da 
legislação da União que garantem uma 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado ou quando os operadores 
económicos tiverem revelado deficiências 
significativas ou persistentes no 
cumprimento de concessões anteriores da 
mesma natureza com as mesmas 
autoridades ou entidades adjudicantes.

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União ou branqueamento de 
capitais. O não pagamento de impostos ou 
de contribuições para a segurança social, 
assim como outras violações graves do 
direito nacional ou da legislação da 
União que garantem uma proteção do 
interesse público compatível com o 
Tratado, devem ser igualmente 
sancionados com a exclusão obrigatória a 
nível da União. Além disso, as autoridades 
e entidades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de excluir candidatos ou 
proponentes quando os operadores 
económicos tiverem revelado deficiências 
significativas ou persistentes no 
cumprimento de concessões anteriores da 
mesma natureza com as mesmas 
autoridades ou entidades adjudicantes.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 5 − n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. A presente diretiva aplica-se às 
seguintes concessões, quando o respetivo 
valor for igual ou superior a 5 000 000 
EUR:

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

a) Concessões celebradas uma entidade 
contratante para a realização de uma das 
atividades referidas no anexo III; 

a) Concessões celebradas uma entidade 
contratante para a realização de uma das 
atividades referidas no anexo III;

b) Concessões celebradas por autoridades 
adjudicantes.

b) Concessões celebradas por autoridades 
adjudicantes.

A presente diretiva aplica-se às 
concessões de valor igual ou superior a:
a) 2 500 000 EUR no caso de concessões 
de serviços (com exclusão de concessões 
que abrangem serviços sociais);
b) 5 000 000 EUR no caso de concessões 
de obras.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Quando as concessões forem 
inteiramente financiadas por uma 
organização internacional ou por uma 
instituição financeira internacional.

Suprimido

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea d) do primeiro 
parágrafo, quando uma concessão 
beneficiar de um cofinanciamento 
considerável por parte de uma 
organização internacional ou por uma 
instituição financeira internacional, as 
partes acordam os procedimentos de 
adjudicação aplicáveis, que devem ser 

Suprimido
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conformes com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) A parte essencial das atividades dessa 
pessoa coletiva é realizada por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Justificação

A presente alteração reflete os princípios estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal que 
faz referência à «parte essencial» (das atividades), o que não significa necessariamente que 
se trate de uma parte das atividades maior que as restantes. 

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

b) A parte essencial das atividades dessa 
pessoa coletiva é realizada por conta das 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 15 − n.º 4 − alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes não exercem 
no mercado livre atividades relevantes no 
contexto do acordo num valor superior a 
10% do seu volume de negócios relativo a 
essas atividades;  

Suprimido

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O respeito da legislação em matéria 
social e ambiental;

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Outras violações graves das 
disposições do direito nacional ou da 
legislação da União tendentes à proteção 
de interesses públicos compatíveis com o 
Tratado.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 38 − n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando as autoridades ou entidades 1. Quando as autoridades ou entidades 
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adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 52 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concessão. 

adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 70 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concessão.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 38 − n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prazo de receção das propostas pode 
ser reduzido em 5 dias nos casos em que a 
autoridade adjudicante aceite que as 
propostas sejam apresentadas por meios 
eletrónicos em conformidade com o 
artigo 25.º.

2. O prazo de receção das candidaturas à 
concessão pode ser reduzido em 5 dias nos 
casos em que a autoridade adjudicante 
aceite que essas candidaturas sejam 
apresentadas por meios eletrónicos em 
conformidade com o artigo 25.º.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 39 − n.º 4 − alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O respeito da legislação da União ou 
do direito internacional em matéria 
ambiental e de trabalho.
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