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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 Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

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 e de custos. 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.

Or. en

Alteração 2

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 
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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.

Or. en

Alteração 3

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 
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.

(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 
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.
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Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(38-A) Os contratos públicos devem 
respeitar o princípio do «pensar primeiro 
em pequena escala» e os 
Estados-Membros devem aplicar 
integralmente o Código Europeu de Boas 
Práticas para facilitar o acesso das PME 
aos contratos públicos.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

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 propostas é 
de 40 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso. A proposta deve ser 
acompanhada das informações solicitadas 
para efeitos de seleção qualitativa.

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 propostas é 
de 52 dias a contar 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 como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo 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:

2. Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio periódico indicativo 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
receção de propostas, conforme 
estabelecido no n.º 1, segundo parágrafo, 
do presente artigo, pode ser reduzido para 
36 dias, desde que sejam satisfeitas ambas 
as seguintes condições:
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(a) o anúncio periódico indicativo tenha 
incluído, para além das informações 
exigidas na parte A, secção I, do anexo VI, 
todas as informações exigidas na parte A, 
secção II, do anexo VI, na medida em que 
essas informações estejam disponíveis no 
momento da publicação do anúncio 
periódico indicativo; (b) o anúncio 
periódico indicativo tenha sido enviado 
para publicação entre um mínimo 
de 45 dias e um máximo de 12 meses antes
da data de envio do anúncio de concurso.

(a) o anúncio periódico indicativo tenha 
incluído, para além das informações 
exigidas na parte A, secção I, do anexo VI, 
todas as informações exigidas na parte A, 
secção II, do anexo VI, na medida em que 
essas informações estejam disponíveis no 
momento da publicação do anúncio 
periódico indicativo; (b) o anúncio 
periódico indicativo tenha sido enviado 
para publicação entre um mínimo 
de 52 dias e um máximo de 12 meses antes 
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 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 22 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 
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 sete 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.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

1. Nos concursos limitados, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso, fornecendo as 
informações solicitadas para efeitos de 
seleção qualitativa. O prazo mínimo para 
receção dos pedidos de participação deve, 
como regra geral, ser fixado em pelo 

1. Nos concursos limitados, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso, fornecendo as 
informações solicitadas para efeitos de 
seleção qualitativa. O prazo mínimo para 
receção dos pedidos de participação deve, 
como regra geral, ser fixado em pelo 
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menos 30 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso ou do convite à 
confirmação de interesse, não podendo 
nunca ser inferior a 15 dias.

menos 37 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso ou do convite à 
confirmação de interesse, não podendo 
nunca ser inferior a 22 dias.

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

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

O prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
adjudicante e os candidatos selecionados, 
desde que todos os candidatos disponham 
de idêntico prazo para preparar e 
apresentar as suas propostas.

O prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
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 chegar a acordo sobre o 
prazo para receção 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.

Se não for possível chegar a acordo sobre o 
prazo para receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo que não pode 
ser inferior a 24 dias e nunca inferior a 10 
dias a contar da data de envio do convite à 
apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

1. Nos procedimentos por negociação com 
abertura prévia de concurso, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso, fornecendo as 
informações solicitadas para efeitos de 
seleção qualitativa. O prazo mínimo para a 
receção dos pedidos de participação deve, 
como regra geral, ser fixado em pelo 
menos 30 dias a contar da data de envio do 

1. Nos procedimentos por negociação com 
abertura prévia de concurso, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso, fornecendo as 
informações solicitadas para efeitos de 
seleção qualitativa. O prazo mínimo para a 
receção dos pedidos de participação deve, 
como regra geral, ser fixado em pelo 
menos 37 dias a contar da data de envio do 
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anúncio de concurso ou, caso seja usado 
um anúncio periódico indicativo como 
meio de abertura de concurso, do convite à 
confirmação do interesse, não podendo 
nunca ser inferior a 15 dias.

anúncio de concurso ou, caso seja usado 
um anúncio periódico indicativo como 
meio de abertura de concurso, do convite à 
confirmação do interesse, não podendo 
nunca ser inferior a 22 dias.

2. Só os operadores económicos 
convidados pela entidade adjudicante na 
sequência da sua avaliação das 
informações solicitadas podem participar 
nas negociações. As entidades adjudicantes 
podem restringir o número de candidatos 
que satisfazem as condições para serem 
convidados a participar no processo em 
conformidade com o artigo 72.º, n.º 2. O 
prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
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 chegar a acordo sobre o prazo para 
receção 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.

2. Só os operadores económicos 
convidados pela entidade adjudicante na 
sequência da sua avaliação das 
informações solicitadas podem participar 
nas negociações. As entidades adjudicantes 
podem restringir o número de candidatos 
que satisfazem as condições para serem 
convidados a participar no processo em 
conformidade com o artigo 72.º, n.º 2. O 
prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
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 chegar a acordo sobre o prazo para 
receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo que não pode 
ser inferior a 24 dias e nunca inferior a 10 
dias a contar da data de envio do convite à 
apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 8

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 

5. As entidades adjudicantes devem 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, dos direitos de 
propriedade intelectual ou nas disposições 
de direito internacional em matéria social e 
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anexo XIV. ambiental enumeradas no anexo XIV.

Or. en

Alteração 9

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 não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º e for inferior a 10 % 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.

Or. en


