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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
[COM(2010) 2020] assenta em três prioridades interdependentes, que se reforçam 
mutuamente: desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação; promover 
uma economia hipocarbónica, que utilize eficazmente os recursos e seja competitiva; e 
fomentar uma economia com altas taxas de emprego que assegure a coesão social e territorial.

Os contratos públicos, que desempenham um papel fundamental na estratégia Europa 2020, 
são um dos instrumentos de mercado a utilizar para alcançar estes objetivos, nomeadamente 
através da melhoria do ambiente empresarial e das condições para que as empresas inovem, 
bem como do incentivo a uma maior utilização dos contratos públicos ecológicos, apoiando a 
transição para uma economia hipocarbónica e eficiente em termos de recursos. A estratégia 
Europa 2020 sublinha ainda que a política de contratação pública deve assegurar uma 
utilização o mais eficiente possível dos fundos e que é necessário manter os mercados da 
contratação abertos em toda a União.

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

Em conjunto com a nova proposta de diretiva relativa aos contratos celebrados pelas 
autoridades públicas, esta proposta irá substituir as Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE como 
elementos fundamentais do quadro normativo da União Europeia em matéria de contratos 
públicos. A diretiva será complementada pelos seguintes elementos adicionais desse quadro 
normativo: A Diretiva 2009/81/CE estabelece regras específicas para os contratos públicos no 
setor da defesa e para os contratos sensíveis em matéria de segurança, sendo que a Diretiva 
92/13/CEE institui normas comuns para os procedimentos nacionais de recurso, a fim de 
assegurar a disponibilidade de vias de recurso rápidas e eficazes em todos os países da UE, 
nos casos em que as empresas concorrentes considerem que os contratos foram adjudicados 
de forma desleal.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:



PE486.035v01-00 4/25 AD\911382PT.doc

PT

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais 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 procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem ser revistas e 
modernizadas, a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública e 
permitindo que as entidades adjudicantes 
utilizem melhor os contratos públicos para 
apoiar objetivos sociais comuns. É 
igualmente necessário clarificar noções e 
conceitos básicos, de modo a garantir uma 
melhor segurança jurídica e incorporar 
alguns aspetos da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais 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 procedimentos de
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem ser revistas e 
modernizadas, a fim de permitir aos 
adjudicantes públicos utilizar melhor os 
contratos públicos em apoio do 
desenvolvimento sustentável e de outros 
objetivos sociais comuns, aumentando 
assim a eficiência da despesa pública, 
assegurando o melhor resultado possível 
em termos de rácio custos-benefícios, ao 
reduzir os custos tanto para as 
autoridades públicas quanto para as 
empresas e facilitando a participação das 
pequenas e médias empresas na 
contratação pública e permitindo que as 
entidades adjudicantes utilizem melhor os 
contratos públicos para apoiar objetivos 
sociais comuns. É igualmente necessário 
simplificar as regras da UE, 
especialmente no que respeita à forma 
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como os objetivos de sustentabilidade 
podem ser incorporados nos contratos 
públicos, e clarificar noções e conceitos 
básicos, de modo a garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia neste domínio.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(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 especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável. A presente diretiva específica 
de que forma as entidades adjudicantes 
poderão contribuir para a proteção do 
ambiente e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, garantindo 
ao mesmo tempo a possibilidade de obter a 
melhor relação qualidade/preço para os
seus contratos.

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e os conceitos de 
processos de produção «socialmente 
sustentáveis» devem ser integrados na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável e garantir, ao longo da cadeia 
de abastecimento, o cumprimento dos 
requisitos de saúde e de segurança 
pública, bem como das normas sociais e 
da legislação nacional e da União 
Europeia em matéria do direito do 
trabalho. A presente diretiva especifica de 
que forma as autoridades adjudicantes 
contribuem para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, e como podem utilizar o poder 
discricionário que lhes é conferido para 
selecionar as especificações técnicas e os 
critérios de adjudicação mais indicados 
que permitam uma adjudicação de 
contratos públicos socialmente 
sustentáveis, assegurando 
simultaneamente o vínculo com o objeto 
do contrato, bem como a possibilidade de 
obter a melhor relação qualidade/preço .
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É ainda adequado excluir os 
contratos de prospeção de petróleo e de 
gás, dado este setor ter estado 
consistentemente sujeito a uma pressão 
concorrencial tal que a disciplina de 
contratação imposta pelas regras da UE 
em matéria de contratos deixou de ser 
necessária.

Justificação

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States. 

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(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 
competência, dos acordos resultantes das 
negociações multilaterais do Uruguai
Round (1986-1994), aprovou, 
nomeadamente, o Acordo sobre Contratos 
Públicos da OMC, a seguir designado por 

(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 
competência, dos acordos resultantes das 
negociações multilaterais do Uruguai
Round (1986-1994), aprovou, 
nomeadamente, o Acordo sobre Contratos 
Públicos da OMC, a seguir designado por 
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«acordo». O objetivo do acordo é 
estabelecer um quadro multilateral de 
direitos e de obrigações equilibrados em 
matéria de contratos públicos, com vista à 
liberalização e expansão do comércio 
mundial. No caso dos contratos abrangidos 
pelo acordo, bem como por outros acordos 
internacionais pertinentes a que União está 
vinculada, as entidades adjudicantes 
cumprem as suas obrigações no âmbito 
destes acordos aplicando a presente 
diretiva aos operadores económicos de 
países terceiros que sejam signatários dos 
mesmos.

«acordo». No âmbito deste quadro 
multilateral de direitos e de obrigações 
equilibrados em matéria de contratos 
públicos, os Estados-Membros devem 
envidar esforços no sentido de aprofundar 
a igualdade entre as empresas da União e 
as empresas de países terceiros no 
mercado interno, com vista a facilitar a 
integração das pequenas e médias 
empresas (PME) e a estimular o emprego 
e a inovação na União Europeia. No caso 
dos contratos abrangidos pelo acordo, bem 
como por outros acordos internacionais 
pertinentes a que União está vinculada, as 
entidades adjudicantes cumprem as suas 
obrigações no âmbito destes acordos 
aplicando a presente diretiva aos 
operadores económicos de países terceiros 
que sejam signatários dos mesmos.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A União carece de um instrumento 
eficaz que permita, por um lado, 
incentivar o respeito do princípio de 
reciprocidade relativamente aos países 
terceiros que não concedam um acesso 
equivalente aos operadores económicos 
europeus, em particular através de uma 
avaliação da reciprocidade substancial a 
efetuar pela Comissão e, por outro, 
assegurar condições de concorrência leal 
e equitativa para todos;

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 14-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-B) Tendo em conta a necessidade de 
promover a participação dos operadores 
económicos da União nos contratos 
públicos transfronteiras, os 
Estados-Membros devem transpor e 
aplicar, de modo adequado e oportuno, as 
disposições da diretiva relativa aos 
serviços;

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
processos de adjudicação, devendo tornar-
se os meios normais de comunicação e de 
intercâmbio de informações nos processos 
de contratação. A utilização de meios 
eletrónicos também permite economias de 
tempo. Por conseguinte, devem ser 
previstas disposições para reduzir os prazos 
mínimos em caso de utilização de meios 
eletrónicos, na condição, porém, de os 
mesmos serem compatíveis com as 
modalidades de transmissão específicas 
previstas a nível da União. Além disso, se 
dispuserem de meios eletrónicos de 
informação e de comunicação com as 
funcionalidades adequadas, as entidades 
adjudicantes poderão evitar, detetar e 
corrigir os erros que ocorrem durante os 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos públicos.

(27) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
processos de adjudicação, devendo tornar-
se os meios normais de comunicação e de 
intercâmbio de informações nos processos 
de contratação. A utilização de meios 
eletrónicos também permite economias de 
tempo, custos e recursos. Por conseguinte, 
devem ser previstas disposições para 
reduzir os prazos mínimos em caso de 
utilização de meios eletrónicos, na 
condição, porém, de os mesmos serem
compatíveis com as modalidades de 
transmissão específicas previstas a nível da 
União. Além disso, se dispuserem de meios 
eletrónicos de informação e de 
comunicação com as funcionalidades 
adequadas, as entidades adjudicantes 
poderão evitar, detetar e corrigir os erros 
que ocorrem durante os procedimentos de 
adjudicação dos contratos públicos.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A utilização da contratação 
eletrónica deve ser estimulada a fim de 
garantir que, pelo menos, 50% das 
adjudicações de contratos públicos, tanto 
das instituições da UE como dos 
Estados-Membros, se realizam por via 
eletrónica, em consonância com o 
compromisso assumido pelos governos 
dos Estados-Membros em Manchester, em 
2005, na Conferência Ministerial sobre a 
administração em linha. No futuro, a 
contratação eletrónica tornar-se-á o 
principal procedimento, uma vez que 
contribui para a redução dos custos e 
para o aumento da acessibilidade dos 
procedimentos de adjudicação de 
contratos. É necessário manter normas 
abertas e a neutralidade tecnológica, de 
molde a garantir a interoperabilidade de 
sistemas diferentes, evitar a dependência 
dos fornecedores, e possibilitar a 
interoperabilidade genuína entre várias 
plataformas de contratação eletrónica, já 
implementadas nos Estados-Membros.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os meios eletrónicos de comunicação 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar os custos de informação e das 
transações. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 

(33) Os meios eletrónicos de comunicação 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os 
dados, minimizar os custos de informação 
e das transações, e assegurar a 
transparência. Por conseguinte, a 
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tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deverá seguir-se-lhe uma obrigação geral 
de utilização de meios eletrónicos de 
comunicação em todos os procedimentos 
de adjudicação após um período transitório 
de dois anos.

utilização desses meios deve, numa 
primeira fase, ser tornada obrigatória para 
as centrais de compras, facilitando também 
a convergência de práticas em toda a 
União. Deverá seguir-se-lhe uma obrigação 
geral de utilização de meios eletrónicos de 
comunicação em todos os procedimentos 
de adjudicação após um período transitório 
de dois anos.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(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 homogéneos ou heterogéneos. Se os 
contratos forem divididos em lotes, as 
entidades adjudicantes são autorizadas, por 
exemplo para preservar a concorrência ou 
garantir a segurança do abastecimento, a 
limitar o número de lotes a que um 
operador económico pode concorrer  ou o 
número de lotes que podem ser 
adjudicados a um único proponente.

(38) A fim de promover a participação das 
pequenas e médias empresas (PME) no 
mercado dos contratos públicos, o 
princípio "começar por pensar pequeno" 
deve-se aplicar e os Estados-Membros 
deverão aplicar plenamente o Código 
Europeu de Boas Práticas para facilitar o 
acesso das PME aos contratos públicos.
Além disso, deve ficar explicitamente 
previsto que os contratos podem ser 
divididos em lotes, que podem ser 
homogéneos ou heterogéneos.                                                                                                                    
Se os contratos forem divididos em lotes, 
as entidades adjudicantes são autorizadas, 
por exemplo para preservar a concorrência 
ou garantir a segurança do abastecimento, a 
limitar o número de lotes a que um 
operador económico pode concorrer ou o 
número de lotes que podem ser 
adjudicados a um único proponente.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A adjudicação de um contrato deverá (43) A adjudicação de um contrato deverá 
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realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
tendo em conta que, no segundo caso, 
podem definir normas de qualidade 
adequadas por via de especificações 
técnicas ou de condições de execução dos 
contratos.

realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, assegurando ao mesmo tempo que 
as entidades adjudicantes necessitem de 
obras, produtos e serviços de elevada 
qualidade perfeitamente adaptados às suas 
necessidades e que incluam fatores 
ligados a critérios de processos de 
produção socialmente sustentáveis. 
Consequentemente, as entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», tendo 
em conta que, no segundo caso, devem 
remeter para normas de qualidade 
adequadas por via de especificações 
técnicas ou de condições de execução dos 
contratos.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) É extremamente importante tirar o 
máximo proveito do potencial dos 
contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável. Tendo em 
conta as grandes diferenças entre os setores 
específicos e entre os mercados, não seria 
contudo adequado definir requisitos gerais 
obrigatórios para os contratos públicos em 
matéria ambiental, social e de inovação. O 
sistema legislativo da União já estabeleceu 
requisitos obrigatórios para a contratação 
pública tendentes a alcançar objetivos 
específicos nos setores dos veículos de 
transporte rodoviário (Diretiva 2009/33/CE 

(45) Dever-se-iam fazer esforços para tirar 
proveito do potencial dos contratos 
públicos para cumprir os objetivos da 
estratégia Europa 2020 para um 
crescimento sustentável, sem interferir na 
competência das entidades adjudicantes. 
Tendo em conta as grandes diferenças 
entre os setores específicos e entre os 
mercados, não seria contudo adequado 
definir requisitos gerais obrigatórios para 
os contratos públicos em matéria 
ambiental, social e de inovação. O sistema 
legislativo da União já estabeleceu 
requisitos obrigatórios para a contratação 
pública tendentes a alcançar objetivos 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2009, relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes) e 
do equipamento de escritório 
(Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo a um Programa 
Comunitário de Rotulagem em Matéria de 
Eficiência Energética para Equipamento de 
Escritório). Além disso, a definição de 
metodologias comuns para o cálculo dos 
custos ao longo do ciclo de vida tem 
revelado avanços significativos. Afigura-se 
portanto adequado continuar nesse 
caminho, 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 determinar os custos ao 
longo do ciclo de vida como um incentivo 
adicional à utilização dos contratos 
públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável.

específicos nos setores dos veículos de 
transporte rodoviário (Diretiva 2009/33/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2009, relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes) e 
do equipamento de escritório 
(Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo a um Programa 
Comunitário de Rotulagem em Matéria de 
Eficiência Energética para Equipamento de 
Escritório). Além disso, a definição de 
metodologias comuns para o cálculo dos 
custos ao longo do ciclo de vida tem 
revelado avanços significativos. Afigura-se 
portanto adequado continuar nesse 
caminho, 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 determinar os custos ao 
longo do ciclo de vida como um incentivo 
adicional à utilização dos contratos 
públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção e a localização da produção, o 
transporte, a utilização e a manutenção, ao 
longo da vida de um produto, de uma obra 
ou da prestação de um serviço, desde a 
aquisição de matérias-primas ou da geração 
de recursos até à eliminação, neutralização 
e finalização;
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Este artigo é suprimido.

Justificação

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Reciprocidade

A aplicação prática do Acordo sobre 
Contratos Públicos (ACP) no quadro 
legislativo da UE em matéria de contratos 
públicos terá como base uma avaliação 
prévia da aplicação correta do princípio 
da reciprocidade substancial na abertura 
de mercados entre a UE e os países 
terceiros signatários. A avaliação da 
existência de uma reciprocidade 
significativa será alargada a países 
terceiros que não sejam parte no Acordo 
sobre Contratos Públicos e que tenham 
acesso ao mercado europeu.

Alteração 16
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Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que uma situação de 
urgência devidamente fundamentada pelas 
entidades adjudicantes inviabiliza o 
cumprimento dos prazos fixados no n.º 1, 
segundo parágrafo, estas podem fixar um 
prazo que não deve ser inferior a 20 dias a 
contar da data de envio do anúncio de 
concurso.

3. Nos casos em que uma situação de 
urgência devidamente fundamentada pelas 
entidades adjudicantes inviabiliza o 
cumprimento dos prazos fixados no n.º 1, 
segundo parágrafo, estas podem fixar um 
prazo que não deve ser inferior a 25 dias a 
contar da data de envio do anúncio de 
concurso.

Uma situação de urgência só pode levar a 
uma redução do prazo se não tiver sido 
causada pela própria entidade 
adjudicante.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As entidades adjudicantes podem reduzir 
em cinco dias os prazos de receção de 
propostas estabelecidos no n.º 1, segundo 
parágrafo, nos casos em que aceitam a 
apresentação de propostas por via 
eletrónica em conformidade com o 
artigo 33.º, n.ºs 3, 4 e 5.

4. As entidades adjudicantes podem reduzir 
em três dias os prazos de receção de 
propostas estabelecidos no n.º 1, segundo 
parágrafo, nos casos em que aceitam a 
apresentação de propostas por via 
eletrónica em conformidade com o 
artigo 33.º, n.ºs 3, 4 e 5.
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Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

O período de vigência de um 
acordo-quadro não deve ser superior a oito
anos, salvo em casos excecionais 
devidamente justificados, nomeadamente 
pelo objeto do mesmo acordo-quadro.

Justificação

O período de 4 anos proposto é demasiado curto, reduzindo o efeito dos acordos-quadro de 
longo prazo e eventuais poupanças decorrentes dos mesmos, tendo em conta que esse tipo de 
acordos gera, em geral, propostas mais vantajosas por parte dos fornecedores. A 
regulamentação destas regras visa principalmente a afetação mais eficaz possível dos fundos 
pelas entidades adjudicantes no processo de adjudicação de contratos. Por conseguinte, a 
regulamentação temporal proposta contradiz este objetivo, uma vez que acordos de mais 
longo prazo permitem atingir condições mais vantajosas em termos de preço.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As especificações técnicas podem, se 
necessário, incluir exigências 
relativamente aos seguintes aspetos:

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) desempenho, incluindo níveis de 
desempenho ambiental e climático, bem 
como desempenho em termos de processo 
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de produção socialmente sustentável;

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) às características do ciclo de vida;

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) processo de produção socialmente 
sustentável;

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) à organização, às qualificações e à 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em questão.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) processo de produção socialmente 
sustentável;

Alteração 26
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Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem tomar em 
consideração as variantes apresentadas por 
um proponente que preencham os 
requisitos mínimos por elas exigidos.

As entidades adjudicantes devem tomar em 
consideração as variantes apresentadas por 
um proponente que preencham os 
requisitos mínimos por elas exigidos.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem precisar, 
nos cadernos de encargos, se autorizam 
ou não as variantes e, caso as autorizem, 
os requisitos mínimos que as variantes 
devem preencher, bem como as regras 
para a sua apresentação. Nos casos em 
que são admitidas variantes, devem ainda 
garantir que os critérios de adjudicação 
escolhidos podem ser corretamente 
aplicados às variantes que preencham os 
requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

Suprimido

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos procedimentos de adjudicação de 
contratos de fornecimento de bens ou de 
serviços, as entidades 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 fornecimento, ou a um contrato 

2. Nos procedimentos de adjudicação de 
contratos de fornecimento de bens ou de 
serviços, as entidades adjudicantes 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 fornecimento, ou a 
um contrato de fornecimento, em vez de 
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de fornecimento, em vez de um contrato de 
serviços.

um contrato de serviços.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou nas 
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

5. As entidades adjudicantes decidem não 
adjudicar um contrato ao proponente que 
apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre as 
obrigações nos domínios social, laboral ou 
ambiental estabelecidos na legislação da
União ou nacional ou as convenções 
coletivas aplicáveis no local de execução 
da obra, do serviço ou do fornecimento,
ou nas disposições de direito internacional 
em matéria social e ambiental enumeradas 
no anexo XI, ou as obrigações no domínio 
do direito de propriedade intelectual.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando essa legislação não for 
aplicável, as infrações a outra legislação 
aplicável ao proponente e que assegure o 
nível de proteção equivalente também 
servirão de base para a exclusão.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos contratos de obras, dos 
contratos de prestação de serviços e das 
operações de montagem e de instalação 
no quadro de contratos de fornecimento, 
as entidades adjudicantes podem exigir 
que certas tarefas críticas sejam 
executadas diretamente pelo próprio 
proponente ou, se a proposta for 
apresentada por um agrupamento de 
operadores económicos conforme referido 
no artigo 30.º, por um participante no 
agrupamento.

Suprimido

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a qualidade, designadamente o valor 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade, a conceção 
para todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador;

(a) a qualidade, designadamente o valor 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade, o desempenho 
em termos de eficiência energética, a 
conceção para todos os utilizadores, 
características ambientais e caráter 
inovador;

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) um processo de produção 
socialmente sustentável;

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) o cumprimento das regras e normas 
nos domínios da saúde e segurança, do 
direito social e do trabalho definidas pelas 
legislações nacionais e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
de execução do trabalho, do serviço ou 
das prestações;

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) ao cumprimento dos requisitos de 
subcontratação definidos no artigo 81.°.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou das 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pelas legislações
da União e nacionais, bem como as 
convenções coletivas aplicáveis no local 
de execução do trabalho, do serviço ou 
das prestações, no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental 
ou das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso, 
a entidade adjudicante pode solicitar ou 
ser obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na 
sua proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

1. Na documentação relativa ao concurso, 
o proponente deve indicar à entidade 
adjudicante qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfere os pagamentos
devidos diretamente para o subcontratante 
pelos serviços, produtos ou obras entregues 
ao adjudicatário principal. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que os pagamentos ao subcontratante pelos 
serviços, produtos ou obras entregues ao 
adjudicatário principal devam ser pagos 
imediatamente, quando e na medida em 
que:

(a) a autoridade adjudicante tiver 
fornecido as suas prestações ou parte 
destas ao adjudicatário principal,
(b) a autoridade adjudicante tiver aceite 
os serviços, produtos ou obras como 
completamente entregues; ou
(c) o subcontratante tiver estabelecido, 
sem sucesso, ao adjudicatário principal 
um prazo adequado para informações 
sobre as circunstâncias enumeradas nas 
alíneas a) e b).
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
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 inferior a 5% do preço 
do contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor for inferior a 10% do preço do 
contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros nomeiam um único
organismo independente responsável pela 
fiscalização e coordenação das atividades 
de execução (a seguir designado por 
«organismo de fiscalização»). Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
da sua designação.

Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de um organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução (a 
seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 93-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º-A
A Comissão apresentará um relatório, até 
ao final de 2013, sobre as diferentes 
práticas na adjudicação de contratos cujo 
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valor seja inferior aos limiares 
estabelecidos no artigo 12.º, em especial 
no caso de serviços não prioritários até à 
data.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 103 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão analisa os efeitos económicos 
no mercado interno da aplicação dos 
limiares definidos no artigo 12.º e 
apresenta um relatório sobre essa análise 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2017.

A Comissão analisa os efeitos económicos 
no mercado interno da aplicação dos 
limiares definidos no artigo 12.º e 
apresenta um relatório sobre essa análise 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2015.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de contratos de fornecimentos 
ou de serviços, uma 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 climático, a conceção na 
perspetiva de todas as utilizações 
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desempenho, utilização do 
produto, segurança ou dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos 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 

(a) no caso de contratos de fornecimentos 
ou de serviços, uma 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 climático, a conceção na 
perspetiva de todas as utilizações 
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desempenho, utilização do 
produto, segurança ou dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização e procedimentos de avaliação da 
conformidade;
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procedimentos de avaliação da 
conformidade;
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