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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Introdução

Apesar da grande importância dos contratos públicos, a legislação da União não prevê um 
regime jurídico definido para a adjudicação de contratos de concessão1. A ausência de normas 
comuns está a provocar importantes ineficácias económicas e revela-se prejudicial para as 
autoridades e entidades adjudicantes, os operadores económicos e os utilizadores2. Os 
operadores económicos defrontam-se com condições de desigualdade, o que frequentemente 
se traduz em práticas incorretas ou, inclusive, em corrupção3.

A proposta de diretiva visa, por conseguinte, realizar dois objetivos fundamentais: aumentar a 
segurança jurídica e melhorar o acesso das empresas europeias aos mercados de concessões.
Nesse sentido, a diretiva clarifica o quadro jurídico aplicável e introduz normas a favor de 
uma maior transparência e equidade dos procedimentos.

2. Posição do relator de parecer

Considerações preliminares e prioridades

O relator de parecer está de acordo com os objetivos expostos pela Comissão na proposta e, 
contrariamente a certas posições4, considera necessária uma ação legislativa europeia nesta 

                                               
1 A adjudicação de concessões de empreitada de obras está atualmente sujeita apenas às disposições de base da 
Diretiva 2004/18/CE relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços. As concessões de serviços 
são abrangidas somente pelos princípios gerais do Tratado em matéria de liberdades de natureza económica, não 
discriminação, transparência, igualdade de tratamento, proporcionalidade e reconhecimento mútuo.
2 Segundo a avaliação de impacto da Comissão, a insegurança jurídica afeta tanto a definição do conceito de 
concessão como o regime jurídico aplicável. Embora o Tribunal já tenha explicado que uma concessão se 
caracteriza essencialmente pelo risco inerente à exploração de uma obra ou de um serviço, que o concessionário 
deve assumir, alguns aspetos fundamentais da definição, tais como o nível e os tipos de risco, continuam por 
definir. Por outro lado, o teor e a aplicabilidade dos deveres de transparência e não discriminação decorrentes do 
Tratado ainda não foram suficientemente esclarecidos. O texto integral da avaliação de impacto pode ser 
consultada em: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf.
No que respeita aos efeitos económicos decorrentes de um fecho do mercado, vide Saussier, S. (2012): "An 
Economic Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts". 
O estudo, encomendado pelo Parlamento, está acessível no seguinte link:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.p
df.
3 Cfr. Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". O 
estudo, que foi encomendado pelo Parlamento, encontra-se disponível no seguinte endereço:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios de subsidiariedade e 
proporcionalidade, os parlamentos nacionais podem formular um parecer fundamentado indicando os motivos 
pelos quais consideram que o projeto em questão não está em conformidade com o princípio de subsidiariedade.
Até ao momento, o Parlamento Europeu recebeu três pareceres fundamentados sobre a proposta de diretiva 
relativa à adjudicação de contratos de concessão: do Bundestag austríaco, do Bundestag alemão e das Cortes 
Generales do Reino de Espanha.
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matéria, a fim de garantir a convergência normativa e a igualdade de acesso aos mercados de 
concessões da UE.

A este respeito, o relator de parecer considera que são necessárias normas claras, 
principalmente em relação às seguintes questões:

- uma definição mais precisa dos contratos de concessão, incidindo em particular no 
conceito de risco operacional1;
- requisitos concretos e pertinentes aplicáveis ao processo de adjudicação2;
- normas específicas para os casos de modificação das concessões3; e
- disposições apropriadas para aumentar a transparência e a equidade dos procedimentos.

Nestas circunstâncias, o relator de parecer considera necessário evitar qualquer excesso de 
regulação para permitir uma aplicação eficaz e homogénea da legislação. Para tal, o relator de 
parecer tem dois objetivos paralelos:

- a simplificação das disposições introduzidas pela diretiva, a fim de permitir uma 
transposição mais fácil e coerente da mesma; e

- a obtenção do justo equilíbrio entre a necessidade de assegurar a igualdade de acesso e 
de tratamento e a necessidade de as autoridades e entidades adjudicantes manterem um 
certo grau adequado de flexibilidade4 (ver alterações 5 a 13).

Alterações propostas

O relator de parecer considera que a proposta regula de forma por vezes inadequada a 
adjudicação dos contratos de concessão, submetendo estes contratos aos mesmos critérios que 
se aplicam aos contratos públicos. Tendo em conta as diversas naturezas dos contratos de 
concessão, o relator de parecer propõe modificar as seguintes disposições:

- suprimir os limiares intermédios previstos no artigo 5.º, uma vez que não introduzem 
qualquer valor acrescentado e podem tornar inutilmente difícil a identificação do 
âmbito de aplicação da diretiva (ver alterações 17 e 30);

- simplificar o método de cálculo, eliminando a distinção entre concessões de obras e de 
serviços, tendo em conta que muitas concessões têm um caráter «misto», e 

                                               
1 13 dos 25 acórdãos do Tribunal sobre a adjudicação de contratos de concessão dizem respeito à definição de 
concessão.
2 Apesar de o acórdão do Tribunal no processo Teleaustria (C-324/98) ter confirmado a obrigação de 
conformidade com os princípios do Tratado, por parte das autoridades competentes, na fase de adjudicação de 
uma concessão, o Tribunal não esclareceu suficientemente o teor dos referidos princípios reguladores.
3 Como salientado na avaliação de impacto da Comissão (op. cit. p. 13), os requisitos aplicáveis às modificações 
dos contratos constituem um importante elemento de insegurança jurídica entre os operadores.
4 O concessionário assume um risco diferente do adquirente. Este risco não se limita ao fornecimento de um bem 
ou de um serviço em cumprimento de determinados critérios quantitativos e qualitativos, mas estende-se à 
rentabilidade real da obra e/ou do serviço. Assim sendo, o concessionário deve assumir um risco empresarial em 
relação ao valor do que, em última análise, é oferecido a um sujeito distinto da entidade de concessão: o 
utilizador. Dado que os comportamentos dos utilizadores apenas são parcialmente previsíveis, surge um risco 
específico de mercado decorrente da trilateralidade (concessionário-entidade adjudicante-utilizador) da relação 
de concessão (vide Goisis: "Concessões de construção e gestão de obras e concessões de serviços", IUS 
Publicum, junho de 2011, p.2-9).
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introduzindo um princípio comum para o cálculo do "valor estimado", correspondente 
ao volume de negócios líquido de imposto acumulado ao longo do período de duração 
do contrato (ver alterações 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 e 23);

- limitar o período de duração das concessões ao tempo considerado necessário para 
que o concessionário recupere os investimentos efetuados e rentabilize de forma 
razoável os investimentos (ver alterações 10 e 24);

- adaptar os critérios de adjudicação ao tipo de contratos de concessão, garantindo um 
certo grau de flexibilidade, que, simultaneamente, não proporcione uma liberdade de 
escolha incondicional à autoridade ou entidade adjudicante (ver alterações  11, 12, 16, 
35, 44, 46, 47 e 48).

A fim de simplificar as normas introduzidas pela diretiva e evitar qualquer excesso de 
regulação, o relator de parecer propõe a supressão de todo o tipo de norma considerada 
supérflua e, sempre que possível, a inclusão de várias disposições num único artigo (ver
alterações 26, 27, 28, 41 e 43). Nesse sentido, o relator de parecer propõe tornar obrigatória a 
escolha das normas e das leis aplicáveis em matéria de concessões conjuntas entre
autoridades ou entidades adjudicantes de diversos Estados-Membros, a fim de evitar a 
insegurança jurídica e recursos inúteis (ver alterações 31,32 e 33);

Por último, o relator de parecer considera que a presente diretiva pode contribuir de forma 
substancial para a implementação de políticas destinadas a conseguir uma elevada taxa de 
emprego, a garantia uma proteção social adequada e um elevado nível de educação, formação 
e saúde (ver alterações 1 e 3). Nesse sentido, o relator de parecer propõe dar ao adjudicante a 
possibilidade de incluir nos critérios de adjudicação critérios ambientais, sociais e de 
inovação e, se apropriado, critérios relativos à aplicação de políticas de promoção de um 
crescimento económico sustentável e de uma mais forte coesão social (ver alterações 4, 14 e 
15).

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 53.º, n.º 1, 62.º e 

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 14.º, 53.º, n.º 1, 
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114.º, 62.º e 114.º, bem como o Protocolo n.º 26,

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) 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. A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente 
sujeita às regras básicas da Diretiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março de 2004, 
relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos 
de serviços, enquanto que a adjudicação 
de concessões de serviços de interesse 
transfronteiras é abrangida pelos 
princípios do Tratado, em especial a livre 
circulação de mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, bem como pelos princípios 
derivados como a igualdade de 
tratamento, a não-discriminação, o 
reconhecimento mútuo, a 
proporcionalidade e a transparência. 
Existe um risco de insegurança jurídica 
associado às diferenças de interpretação 
dos princípios do Tratado pelos 
legisladores nacionais e às fortes 
disparidades entre as legislações dos 
vários Estados-Membros. Esse risco tem 
vindo a ser confirmado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, que é exaustiva mas só 
resolveu parcialmente determinados 
aspetos da adjudicação de contratos de 

(2) 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. Neste contexto, os contratos de 
concessão representam importantes 
instrumentos para o desenvolvimento 
estrutural a longo prazo das 
infraestruturas e dos serviços estratégicos. 
Assim sendo, facilitam o desenvolvimento 
da concorrência no mercado interno, 
melhorando as competências do setor 
privado, alcançando a eficiência e 
permitindo a inovação.
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concessão. Assim, uma concretização 
uniforme dos princípios do Tratado em 
todos os Estados-Membros e a eliminação 
das discrepâncias no seu entendimento 
daí decorrente são necessárias a nível da 
União para eliminar as distorções 
remanescentes do mercado interno.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente 
sujeita às regras básicas da Diretiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março de 2004, 
relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos 
de serviços1, enquanto que a adjudicação 
de concessões de serviços de interesse 
transfronteiras é abrangida pelos 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), em particular os princípios da 
livre circulação de mercadorias, da 
liberdade de estabelecimento e da 
liberdade de prestação de serviços, bem 
como pelos princípios derivados como a 
igualdade de tratamento, a não 
discriminação, o reconhecimento mútuo, 
a proporcionalidade e a transparência. 
Existe um risco de insegurança jurídica 
associado às diferenças de interpretação 
dos princípios do TFUE pelos legisladores 
nacionais e às fortes disparidades entre as 
legislações dos vários Estados-Membros. 
Esse risco tem vindo a ser confirmado 
pela jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, que é 
exaustiva mas só resolveu parcialmente 
determinados aspetos da adjudicação de 
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contratos de concessão. 
_______________
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Por conseguinte, a presente diretiva 
tem por objeto alcançar uma aplicação 
uniforme dos princípios do Tratado em 
todos os Estados-Membros, a fim de 
garantir a segurança jurídica, eliminar as 
distorções persistentes que se verificam no 
mercado interno, aumentar a eficiência 
da despesa pública, facilitar a igualdade 
de acesso e a participação equitativa das 
PME na adjudicação dos contratos de 
concessão, tanto a nível local como da 
União, e apoiar a realização dos objetivos 
sustentáveis em matéria de políticas 
públicas.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Além disso, a presente diretiva visa 
apoiar a execução das políticas 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e a garantia de um nível 
elevado de educação, formação e proteção 
da saúde humana. A presente diretiva 
contribui, assim, para a realização destes 
objetivos, garantindo a integração dos 
critérios sociais relativos às condições 
laborais, à proteção social e à saúde 



AD\921028PT.doc 9/43 PE494.668v03-00

PT

pública em todas as fases do processo de 
adjudicação dos contratos.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente diretiva não deverá afetar 
de modo algum a liberdade dos Estados-
Membros e das autoridades públicas que 
decidam disponibilizar diretamente os bens 
ou serviços ao público ou subcontratar essa 
prestação a terceiros. Os Estados-Membros 
e as autoridades públicas deverão continuar 
a poder definir as características do serviço 
a prestar, nomeadamente através da 
imposição de condições relativas à 
qualidade ou ao preço dos serviços, de 
modo que lhes permita garantir a 
realização dos seus objetivos em matéria 
de políticas públicas.

(3) A presente diretiva deve garantir a 
liberdade dos Estados-Membros e das 
autoridades públicas que decidam 
disponibilizar diretamente os bens ou 
serviços ao público ou subcontratar essa 
prestação a terceiros. Os Estados-Membros 
e as autoridades públicas deverão continuar 
a poder definir as características do serviço 
a prestar e a decidir se, de que modo e em 
que medida desejam elas próprias 
desempenhar funções públicas, 
nomeadamente através da imposição de 
condições relativas à qualidade ou ao preço 
dos serviços, de modo que lhes permita 
garantir a realização dos seus objetivos em 
matéria de políticas públicas. A presente 
diretiva não deve, por conseguinte, afetar 
a liberdade dos Estados-Membros de 
definir, em conformidade com o artigo 
14.º do TFUE e o Protocolo n.º 26 anexo 
ao Tratado, o que consideram ser serviços 
de interesse económico geral, o modo 
como esses serviços devem ser 
organizados e financiados, no respeito das 
regras relativas aos auxílios estatais, e as 
obrigações específicas a que devem estar 
sujeitos.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para as concessões acima de um (4) Para as concessões acima de um 
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determinado valor, importa prever uma 
coordenação mínima dos procedimentos 
nacionais para a respetiva adjudicação com 
base nos princípios do Tratado, a fim de 
garantir a abertura das concessões à 
concorrência e uma segurança jurídica 
adequada. As disposições de coordenação 
não deverão ultrapassar o necessário para a 
realização dos citados objetivos. Contudo, 
os Estados-Membros deverão ser 
autorizados a completar e a alargar essas 
disposições se o considerarem necessário, 
nomeadamente para assegurar o 
cumprimento dos anteriormente referidos 
princípios.

determinado valor, importa prever uma 
coordenação mínima dos procedimentos 
nacionais para a respetiva adjudicação com 
base nos princípios do Tratado, a fim de 
garantir a abertura das concessões à 
concorrência e uma segurança jurídica 
adequada. As disposições de coordenação 
não deverão ultrapassar o necessário para a 
realização dos citados objetivos e garantir 
um certo grau de flexibilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros deverão 
ser autorizados a completar e a alargar 
essas disposições se o considerarem 
necessário, nomeadamente para assegurar o 
cumprimento dos anteriormente referidos 
princípios.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As dificuldades decorrentes da 
interpretação dos conceitos de concessão e 
de contrato público têm sido fonte de 
constante insegurança jurídica entre as 
partes interessadas, estando na origem de 
inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça 
de União Europeia na matéria. Por 
conseguinte, a definição de concessão 
deve ser esclarecida, nomeadamente 
fazendo referência ao conceito de risco 
substancial de exploração. A principal 
característica de uma concessão, ou seja,
o direito de explorar as obras ou serviços, 
implica sempre a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
associado à possibilidade de não recuperar 
os investimentos efetuados nem as 
despesas suportadas com a exploração das 
obras ou serviços adjudicados. A aplicação 
de regras de contratação especificamente 
aplicáveis à adjudicação de concessões não 
se justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 

(7) As dificuldades decorrentes da 
interpretação dos conceitos de concessão e 
de contrato público têm sido fonte de 
constante insegurança jurídica, estando na 
origem de inúmeros acórdãos do Tribunal 
de Justiça de União Europeia na matéria. 
Tendo em conta o facto de que o direito de 
explorar as obras ou serviços implica 
sempre a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
associado à possibilidade de não recuperar 
os investimentos efetuados nem as 
despesas suportadas com a exploração das 
obras ou serviços adjudicados, a definição 
de concessão deve ser clarificada e 
associada ao conceito de risco económico 
substancial. A aplicação de regras de 
contratação especificamente aplicáveis à 
adjudicação de concessões não se 
justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 
quaisquer perdas potenciais, garantindo 
uma receita mínima igual ou superior às 
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quaisquer perdas potenciais, garantindo 
uma receita mínima igual ou superior às 
despesas que este deverá suportar no 
âmbito da execução do contrato. Ao 
mesmo tempo, importa esclarecer que 
determinados mecanismos em que os 
pagamentos são integralmente efetuados 
por autoridades ou entidades adjudicantes 
devem ser considerados concessões 
quando a recuperação dos investimentos e 
dos custos suportados pelo operador na 
execução da obra ou na prestação do 
serviço dependerem da procura real ou da 
disponibilidade da obra ou serviço em 
questão.

despesas que este deverá suportar no 
âmbito da execução do contrato. 

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) No que se refere ao risco 
operacional substancial, importa 
esclarecer que determinados dispositivos 
inteiramente financiados por uma 
autoridade adjudicante ou uma entidade 
adjudicante devem ser considerados 
concessões quando a recuperação dos 
investimentos e dos custos suportados pelo 
operador para a execução da obra ou a 
prestação do serviço depender da procura 
real ou da disponibilidade do serviço ou 
dos ativos. 

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O valor estimado da concessão é um 
fator fundamental para a adjudicação de 
um contrato de concessão. A fim de evitar 
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a insegurança entre as partes 
contratantes, é necessário estabelecer um 
princípio comum para o cálculo do 
referido valor. Para tal, o valor estimado 
da concessão deve basear-se no volume de 
negócios anual adicional do início ao fim 
do contrato de concessão.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar a efetiva abertura do 
mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, as 
entidades em causa devem ser identificadas 
de uma forma diferente da simples 
referência ao seu estatuto jurídico. É, por 
conseguinte, necessário assegurar que 
não seja posta em causa a igualdade de 
tratamento das entidades adjudicantes 
que operam nos setores público e privado.
É igualmente conveniente garantir, nos 
termos do disposto no artigo 345.º do 
Tratado, que não seja prejudicado o regime 
aplicável à propriedade nos Estados-
Membros.

(11) Para assegurar a efetiva abertura do 
mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, as 
entidades em causa devem ser claramente
identificadas à luz das missões 
particulares definidas pelas autoridades 
públicas. É igualmente conveniente 
garantir, nos termos do disposto no artigo 
345.º do Tratado, que não seja prejudicado 
o regime aplicável à propriedade nos 
Estados-Membros.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de garantir a publicitação 
adequada das concessões de obras e de 
serviços acima de um determinado valor 
adjudicadas pelas autoridades e entidades 
adjudicantes, a adjudicação deste tipo de 
contratos deve ser precedida da publicação 

(18) A fim de garantir a publicitação 
adequada das concessões de obras e de 
serviços acima de um determinado valor 
adjudicadas pelas autoridades e entidades 
adjudicantes, a adjudicação deste tipo de 
contratos deve ser precedida da publicação 
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obrigatória de um anúncio de concessão no 
Jornal Oficial da União Europeia. Os 
limiares deverão refletir o claro interesse 
transfronteiras das concessões para os 
operadores económicos de outros Estados-
Membros. Para calcular o valor de uma 
concessão de serviços, deve ser tomado em 
consideração o valor estimado de todos os 
serviços a prestar pelo concessionário do 
ponto de vista de um potencial 
proponente.

obrigatória de um anúncio de concessão no 
Jornal Oficial da União Europeia. Os 
limiares deverão refletir o claro interesse 
transfronteiras das concessões para os 
operadores económicos de outros Estados-
Membros. 

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As concessões de longa duração 
podem dar lugar ao encerramento do 
mercado, dificultando assim a livre 
circulação de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. No entanto, essa 
duração pode justificar-se se for 
necessária para que o concessionário 
recupere os investimentos efetuados para 
executar a concessão, incluindo os custos 
preliminares, e obtenha um retorno do 
capital investido, que deve corresponder à 
remuneração esperada em condições 
normais de mercado. 

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros têm uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
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regras da presente diretiva não impedem 
que os Estados-Membros possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de concessões, por exemplo 
através do simples financiamento desses 
serviços ou da concessão de licenças ou 
autorizações a todos os operadores 
económicos que cumpram as condições 
previamente fixadas pela autoridade ou 
entidade adjudicante, sem quaisquer limites 
ou quotas, desde que esse sistema assegure 
uma publicidade suficiente e cumpra os 
princípios da transparência e da não-
discriminação.

regras da presente diretiva não impedem 
que os Estados-Membros possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços, como todos os serviços de 
interesse económico geral, ou para 
organizar os serviços sociais de uma forma 
que não implique a celebração de 
concessões, por exemplo através do 
simples financiamento desses serviços ou 
da concessão de licenças ou autorizações a 
todos os operadores económicos que 
cumpram as condições previamente fixadas 
pela autoridade ou entidade adjudicante, 
sem quaisquer limites ou quotas, desde que 
esse sistema assegure uma publicidade 
suficiente e cumpra os princípios da 
transparência e da não-discriminação.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A seleção e aplicação de critérios de 
proporcionalidade, não-discriminação e 
igualdade no que respeita aos operadores 
económicos são fundamentais para o seu 
efetivo acesso às oportunidades 
económicas criadas pelas concessões. Em 
particular, a possibilidade de um candidato 
recorrer às capacidades de outras entidades 
pode ser decisiva para a participação de 
pequenas e médias empresas. Por 
conseguinte, é necessário assegurar que os 
critérios de seleção se referem 
exclusivamente à capacidade técnica, 
financeira e económica dos operadores, são 
descritos no anúncio de concessão e não 

(24) A seleção e aplicação de critérios de 
proporcionalidade, não-discriminação e 
igualdade no que respeita aos operadores 
económicos são fundamentais para o seu 
efetivo acesso às oportunidades 
económicas criadas pelas concessões. Em 
particular, a possibilidade de um candidato 
recorrer às capacidades de outras entidades 
pode ser decisiva para a participação de 
pequenas e médias empresas. Por 
conseguinte, é necessário assegurar que os 
critérios de seleção se referem à 
capacidade técnica, financeira e económica 
dos operadores, mas também, no que 
respeita aos serviços de interesse 
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obstam a que os operadores económicos 
recorram às capacidades de outras 
entidades, independentemente da natureza 
jurídica do vínculo que tenham com essas 
entidades, desde que as mesmas provem à 
autoridade ou entidade adjudicante que irão 
efetivamente dispor dos recursos 
necessários.

económico geral, ao cumprimento, por 
parte destes, das disposições ambientais, 
sociais e de coesão, bem como dos 
objetivos de um elevado nível de 
qualidade, de segurança e de 
acessibilidade de preços, de igualdade de 
tratamento e de promoção do acesso 
universal e dos direitos dos utilizadores,
são descritos no anúncio de concessão e 
não obstam a que os operadores 
económicos recorram às capacidades de 
outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo que tenham 
com essas entidades, desde que as mesmas 
provem à autoridade ou entidade 
adjudicante que irão efetivamente dispor 
dos recursos necessários.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de garantir a transparência e a 
igualdade de tratamento, os critérios de 
adjudicação de concessões deverão 
cumprir determinadas normas gerais. Essas 
normas devem ser divulgadas 
antecipadamente a todos os potenciais 
proponentes e estar ligadas ao objeto do 
contrato, sem conferir à autoridade ou 
entidade adjudicante uma liberdade de 
escolha ilimitada. Devem assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e ser 
acompanhadas de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes. A fim de 
garantir o cumprimento dessas normas e 
o aumento da segurança jurídica, os 
Estados-Membros podem prever a 
utilização do critério da proposta 
economicamente mais vantajosa. 

(25) A fim de garantir a transparência e a 
igualdade de tratamento, os critérios de 
adjudicação de concessões deverão 
cumprir determinadas normas gerais. Essas 
normas devem ser divulgadas 
antecipadamente a todos os potenciais 
proponentes e estar ligadas ao objeto do 
contrato, sem conferir à autoridade ou 
entidade adjudicante uma liberdade de 
escolha ilimitada. Devem assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e ser 
acompanhadas de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes. 
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Sempre que as autoridades e 
entidades adjudicantes decidirem 
adjudicar uma concessão à proposta 
economicamente mais vantajosa, deverão 
definir os critérios económicos e de 
qualitativos que usarão para avaliar as 
propostas com vista a identificar a que 
apresenta a melhor relação 
qualidade/preço. A determinação desses 
critérios depende do objeto da concessão, 
na medida em que devem permitir avaliar 
o nível de desempenho de cada proposta 
em relação ao objeto da concessão, tal 
como definido nas especificações técnicas, 
bem como estimar a relação 
qualidade/preço de cada proposta.

Suprimido

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Por norma, as concessões são 
contratos complexos, a longo prazo, nos 
quais o contratante assume 
responsabilidades e riscos que 
normalmente seriam responsabilidade das 
autoridades e entidades adjudicantes. Por 
esse motivo, estas devem conservar alguma 
flexibilidade na organização do processo 
de adjudicação, nomeadamente a 
possibilidade de negociar o teor do 
contrato com os candidatos. Contudo, de 
modo a assegurar a igualdade de 
tratamento e a transparência durante o 
procedimento de adjudicação, é importante 
definir determinados requisitos 

(27) Por norma, as concessões são 
contratos complexos, a longo prazo, nos 
quais o contratante assume 
responsabilidades e riscos que 
normalmente seriam responsabilidade das 
autoridades e entidades adjudicantes. Por 
esse motivo, estas devem conservar alguma 
flexibilidade na organização do processo 
de adjudicação. Tal implica introduzir 
flexibilidade no recurso aos critérios de 
adjudicação, a fim de que a autoridade
adjudicante possa levar a cabo uma 
análise económica e quantitativa global 
da proposta, bem como a possibilidade de 
negociar o teor do contrato com os 
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relacionados com a estrutura desse 
processo, nomeadamente no que se refere 
às negociações, à divulgação de 
informações e à conservação de registos 
escritos. Importa igualmente garantir que 
os termos iniciais do anúncio de concessão 
se mantêm inalterados, de modo a evitar 
desigualdades de tratamento entre 
potenciais candidatos.

candidatos. Contudo, de modo a assegurar 
a igualdade de tratamento e a transparência 
durante o procedimento de adjudicação, é 
importante definir determinados requisitos 
relacionados com a estrutura desse 
processo, nomeadamente no que se refere 
às negociações, à divulgação de 
informações e à conservação de registos 
escritos. Importa igualmente garantir que 
os termos iniciais do anúncio de concessão 
se mantêm inalterados, de modo a evitar 
desigualdades de tratamento entre 
potenciais candidatos. 

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar um processo de produção 
específico, um determinado modo de 
prestação de serviços ou um processo 
específico para qualquer outra etapa do 
ciclo de vida de um produto ou serviço, 
desde que estejam relacionados com o 
objeto da concessão. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais na 
adjudicação de concessões, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação características 
relacionadas com as condições de trabalho. 
No entanto, quando as autoridades ou 
entidades adjudicantes selecionarem a 
proposta economicamente mais vantajosa, 
esses critérios só podem ser respeitantes às 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde das pessoas 
envolvidas no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social de 

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar um processo de produção 
específico, um determinado modo de 
prestação de serviços ou um processo 
específico para qualquer outra etapa do 
ciclo de vida de um produto ou serviço, 
desde que estejam relacionados com o 
objeto da concessão. Os referidos critérios 
podem incluir critérios ambientais, sociais 
ou de inovação, bem como elementos 
relativos aos objetivos em matéria de 
políticas públicas destinados a favorecer o 
crescimento económico sustentável e a 
coesão social. A fim de integrar melhor as 
considerações sociais na adjudicação de 
concessões, os adquirentes devem ter a 
possibilidade de incluir nos critérios de 
adjudicação características relacionadas 
com as condições de trabalho. Essas 
características apenas podem respeitar à 
proteção da saúde das pessoas envolvidas 
no processo de produção, à salvaguarda 
das condições de emprego e de trabalho e 
à observância das convenções coletivas,
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pessoas mais desfavorecidas ou de 
membros de grupos vulneráveis entre o 
pessoal afetado à execução do contrato, 
incluindo a questão da acessibilidade para 
as pessoas portadoras de deficiência. 
Qualquer critério de adjudicação dessa 
natureza deve, em todo o caso, ser limitado 
às características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. 
Quando utilizarem o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
devem poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as 
qualificações e a experiência do pessoal 
afetado à execução da concessão em 
questão, pois estas características podem 
afetar a qualidade da concessão e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

ou ao favorecimento da integração social 
de pessoas mais desfavorecidas ou de 
membros de grupos vulneráveis entre o 
pessoal afetado à execução do contrato, 
incluindo a questão da acessibilidade para 
as pessoas portadoras de deficiência. 
Qualquer critério de adjudicação dessa 
natureza deve, em todo o caso, ser limitado 
às características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma a não discriminar, 
direta ou indiretamente, os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
acordo ou em Acordos de Comércio Livre, 
assentes no respeito pelas normas da OIT,
em que a União seja parte contratante. 

Alteração 20

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 

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa, em particular na exploração do 
tráfico de seres humanos e do trabalho 
infantil, ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
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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.

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.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente Diretiva estabelece regras 
aplicáveis aos procedimentos de 
adjudicação levados a cabo por 
autoridades e entidades adjudicantes 
relativamente a concessões cujo valor 
estimado não seja inferior aos limiares 
definidos no artigo 5.º.

1. A presente Diretiva estabelece regras 
aplicáveis aos procedimentos de 
adjudicação de contratos de concessão de 
obras ou de serviços cujo valor estimado 
não seja inferior aos limiares definidos no 
artigo 5.º.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Princípio da livre administração das 

autoridades públicas
A presente diretiva reconhece o princípio 
da livre administração das autoridades 
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públicas, em conformidade com a 
legislação nacional em vigor e o direito da 
União. Estas autoridades públicas têm 
liberdade para decidir sobre o método de 
gestão que considerem mais adequado 
para a execução das obras e/ou a 
prestação dos serviços pelos quais são 
responsáveis.
A presente diretiva não afeta a liberdade
de os Estados-Membros definirem, em 
conformidade com o direito da União, o 
que consideram ser serviços de interesse 
económico geral, o modo como esses 
serviços devem ser organizados e 
financiados, em conformidade com as 
regras em matéria de auxílios estatais, e 
as obrigações específicas a que devem 
estar sujeitos.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Concessões», as concessões de obras 
públicas, concessões de empreitada de 
obras ou concessões de serviços;

(1) «Concessões», as concessões de obras 
ou de serviços.

Justificação

A distinção entre concessões de obras públicas e concessões de obras não tem utilidade 
prática. A presente alteração visa simplificar o texto.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Concessão de empreitada de obras», 
um contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais entidades 

(4) «Concessão de empreitada de obras», 
um contrato a título oneroso celebrado por 
escrito, pelo qual uma ou mais autoridades 
adjudicantes ou entidades adjudicantes 
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adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a contrapartida 
das obras a efetuar consiste quer 
unicamente no direito de exploração da 
obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento; 

confiam a execução de obras a um ou 
mais operadores económicos, cuja
contrapartida consiste quer unicamente no 
direito de exploração da obra que constitui 
o objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que 
tenha por objeto a prestação de serviços 
distintos dos referidos nos n.os 2 e 4 e em 
que a contrapartida dos serviços a prestar
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento; 

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, pelo 
qual uma ou mais autoridades adjudicantes 
ou entidades adjudicantes confiam a 
prestação de serviços a um ou mais 
operadores económicos, cuja contrapartida 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração do serviço que constitui o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

2. O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário de uma parte substancial 
do risco económico. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto do contrato.

Esse risco económico pode consistir: Por risco de económico entende-se:
a) No risco associado à utilização das
obras ou à procura do serviço; ou

a) O risco associado à procura efetiva de
obras ou serviços que são objeto do 
contrato; ou

b) No risco associado à disponibilidade da 
infraestrutura fornecida pelo 
concessionário ou utilizada para a 
prestação de serviços aos utilizadores.

b) O risco associado à disponibilidade da 
infraestrutura fornecida pelo 
concessionário ou utilizada para a 
prestação de serviços aos utilizadores.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As concessões de serviços cujo valor 
seja igual ou superior a 2 500 000 EUR 
mas inferior a 5 000 000 EUR, com 
exceção das concessões relativas a 
serviços sociais e outros serviços 
específicos, ficam sujeitas à obrigação de 
publicação de um anúncio de adjudicação 
da concessão nos termos dos artigos 27.º e 
28.º.

Suprimido
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º
Métodos de cálculo do valor estimado das 

concessões
Métodos de cálculo do valor estimado das 

concessões

1. O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no montante total a 
pagar, sem IVA, estimado pela autoridade 
ou entidade adjudicante, incluindo 
qualquer tipo de opção e eventuais 
prorrogações da duração da concessão.

1. O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no volume de 
negócios líquido acumulado durante a 
vigência do contrato, estimado pelo 
concedente. O valor estimado é válido no 
momento da publicação do anúncio de 
concessão ou, nos casos em que não seja 
previsto um anúncio, no momento em que 
a autoridade ou entidade adjudicante 
inicia o procedimento de adjudicação da 
concessão. Quando o valor é alterado em 
resultado de negociações durante o 
procedimento de adjudicação, a estimativa 
válida é a indicada no momento da 
assinatura do contrato.

2. O valor estimado de uma concessão é 
calculado como o valor do conjunto de 
obras ou serviços, mesmo que adquiridos 
através de diferentes contratos, se os 
contratos integrarem um único projeto. Os 
indicadores da existência de um projeto 
único podem consistir, por exemplo, no
fato de a autoridade ou entidade
adjudicante ter realizado previamente um 
planeamento e uma conceção globais e de 
os diferentes elementos adquiridos
cumprirem uma única função económica e 
técnica ou estarem logicamente 
interligados.

2. O valor estimado de uma concessão é 
calculado como o valor do conjunto de 
obras e/ou serviços que integrem um único 
projeto de concessão, incluindo os 
estudos. O caráter único de um projeto 
pode ser demonstrado, nomeadamente, 
pelo facto de a autoridade ou entidade 
adjudicante ter realizado previamente um 
planeamento e uma conceção globais, pelo 
facto de os diferentes elementos do projeto 
cumprirem uma única função económica e 
técnica ou pelo facto de estarem 
logicamente interligados.

Quando a autoridade ou entidade 
adjudicante previr prémios ou 
pagamentos a candidatos ou proponentes, 
deve tomá-los em consideração no cálculo 
do valor estimado da concessão.
3. O método de cálculo do valor estimado
de uma concessão não deve ser escolhido

3. A estimativa do valor de uma concessão 
não deve ser efetuada com o intuito de a 
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com o intuito de a excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva. Por 
conseguinte, um projeto de empreitada de 
obras ou de serviços não deve ser 
subdividido se isso resultar na sua exclusão 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, a menos que tal se justifique por 
razões objetivas.

excluir do âmbito de aplicação da presente 
diretiva. Por conseguinte, um projeto de 
empreitada de obras ou de serviços não 
deve ser subdividido se isso resultar na sua 
exclusão do âmbito de aplicação da 
presente diretiva, a menos que tal se 
justifique por razões objetivas.

4. O valor estimado é válido no momento 
do envio do anúncio de concessão ou, nos 
casos em que não seja previsto um 
anúncio, no momento em que a 
autoridade ou entidade adjudicante inicia 
o procedimento de adjudicação, 
nomeadamente por meio da definição das 
características essenciais da concessão 
prevista.

4. O valor estimado da concessão é 
calculado de acordo com um método 
objetivo especificado no anúncio de 
concessão.

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de 
serviços, o cálculo do valor estimado deve 
ter em conta o custo das obras e o valor 
total estimado dos fornecimentos e 
serviços que são postos à disposição do 
adjudicatário pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes, desde que sejam 
necessários à execução da obra.
6. Sempre que uma obra prevista ou um 
projeto de aquisição de serviços possa 
ocasionar a adjudicação simultânea de 
concessões sob a forma de lotes 
separados, deve ser tido em conta o valor 
total estimado da totalidade desses lotes.
7. Sempre que o valor cumulado dos lotes 
seja igual ou superior ao limiar 
estabelecido no artigo 5.º, a presente 
diretiva aplica-se à adjudicação de cada 
lote.
8. As autoridades ou entidades 
adjudicantes podem adjudicar concessões 
para lotes individuais sem aplicar os 
procedimentos previstos na presente 
diretiva, desde que o valor estimado, sem 
IVA, do lote em causa seja inferior a 1 
000 000 EUR. Contudo, o valor total dos 
lotes adjudicados sem a aplicação da 
presente diretiva não pode exceder 20% 
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do valor total de todos os lotes em que a 
obra ou a aquisição de serviços previstas 
tenham sido divididas.
9. O valor das concessões de serviços 
corresponde ao valor total estimado dos 
serviços a prestar pelo concessionário ao 
longo de todo o período da concessão, 
calculado de acordo com uma 
metodologia objetiva que deve ser 
especificada no anúncio de concessão ou 
na documentação relativa à mesma.
A base para o cálculo do valor estimado 
da concessão é, conforme apropriado:
a) Para os serviços de seguros: o prémio a 
pagar e outras formas de remuneração;
(b) Para os serviços bancários e outros 
serviços financeiros:  os honorários, 
comissões, juros e outras formas de 
remuneração;
(c) Para os serviços de conceção: os 
honorários, comissões a pagar e outras 
formas de remuneração.
10. O valor das concessões inclui quer a 
receita estimada a receber de terceiros, 
quer os montantes a pagar pela 
autoridade ou entidade adjudicante.

Alteração 30

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) Todas as 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;

Alteração 31
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando 
uma entidade controlada que é uma 
autoridade ou entidade adjudicante, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, adjudica uma concessão à 
entidade que a controla, ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma 
autoridade adjudicante, desde que não 
haja qualquer participação privada na 
pessoa coletiva à qual a concessão é 
adjudicada.

Suprimido

Justificação

A extensão da isenção interna proposta pela Comissão extravasa o acórdão Teckal e 
restringe excessivamente a concorrência.

Alteração 32

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) Todas as 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;

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O acordo estabelece uma cooperação a) O acordo estabelece uma cooperação 
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genuína entre as autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes com vista ao 
exercício conjunto das respetivas missões 
de serviço público e envolve direitos e 
obrigações mútuos das partes;

genuína entre as autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes que atuam como 
autoridades competentes, a fim de 
garantir, em conjunto, a organização da 
mesma missão de serviço público;

Justificação

Clarificação da cooperação horizontal.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público;

b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público e não 
está orientado para o mercado;

Justificação

Clarificação da cooperação horizontal.

Alteração 35

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;

c) As autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes não exercem no 
mercado livre;

Justificação

Em consonância com as alterações anteriores.

Alteração 36
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A inexistência de participação privada 
referida nos n.os 1 a 4 deve ser verificada
no momento da adjudicação da concessão 
ou da celebração do acordo.

A inexistência de participação privada e 
todas as demais condições referidas nos 
n.os 1 a 4 devem ser verificadas no 
momento da adjudicação da concessão ou 
da celebração do acordo.

Justificação

É necessário verificar na fase de adjudicação todas as condições referidas nos n.os 1 a 4 e 
não apenas a participação privada.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação.

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que qualquer uma das 
condições cumulativas aí enunciadas 
deixe de ser satisfeita, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

A duração da concessão é limitada ao
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração 
razoável do capital investido.

No que se refere às concessões que durem 
mais de cinco anos, a duração máxima da 
concessão não deve exceder o tempo 
considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, incluindo os custos preliminares, 



AD\921028PT.doc 29/43 PE494.668v03-00

PT

a par de uma remuneração razoável do 
capital investido correspondente à 
remuneração esperada em condições 
normais de mercado.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os agrupamentos de operadores 
económicos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos.

3. Os agrupamentos de operadores 
económicos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos. Os agrupamentos 
de operadores económicos, 
nomeadamente as PME, podem assumir a 
forma de um consórcio de empresas.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades e entidades adjudicantes 
que pretendam adjudicar uma concessão 
devem manifestar essa intenção através de 
um anúncio de concessão.

1. As autoridades e entidades adjudicantes 
que pretendam adjudicar uma concessão 
devem manifestar essa intenção através de 
um anúncio de concessão, nos termos do 
artigo 28.º.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve estabelecer os 
formulários-tipo. Os atos de execução em 
causa são adotados em conformidade com 
o procedimento consultivo a que se refere 
o artigo 48.º

Suprimido
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Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se as obras ou serviços só puderem ser 
fornecidos por um determinado operador 
económico devido à inexistência de 
concorrência por razões técnicas, à 
proteção de patentes, de direitos de autor 
ou de outros direitos de propriedade 
intelectual ou à proteção de outros 
direitos exclusivos e se não existir uma 
alternativa ou um substituto razoável e a 
inexistência de concorrência não resultar 
de uma restrição artificial dos parâmetros 
do concurso

b) Se as obras ou os serviços só puderem 
ser fornecidos por um determinado 
operador económico por uma das 
seguintes razões:

(i) o objetivo da concessão é a criação ou 
a aquisição de uma única obra de arte ou 
representação artística;
(ii) a inexistência de concorrência por 
razões técnicas; 
(iii) a proteção de patentes, de direitos de 
autor ou de outros direitos de propriedade 
intelectual ou a proteção de outros 
direitos exclusivos.
As exceções previstas nas subalíneas (ii) e 
(iii) apenas se aplicarão se não existir 
uma alternativa ou um substituto razoável 
e a inexistência de concorrência não 
resultar de uma restrição artificial dos 
parâmetros do concurso;

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos da alínea a) do número 6. Para efeitos do n.º 5, alínea a), uma 
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anterior, uma proposta é considerada 
inadequada se: 

proposta é considerada inadequada se:

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2  

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação a que se refere o n.º 1 é 
igualmente aplicável às concessões de 
serviços cujo valor estimado, calculado de 
acordo com o método a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, seja igual ou superior a 
2 500 000 EUR, com a única exceção dos 
serviços sociais e outros serviços 
específicos referidos no artigo 17.º.

Suprimido 

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Ao determinarem a legislação nacional 
aplicável nos termos da alínea a), as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
podem escolher as disposições nacionais de 
qualquer Estado-Membro em que esteja 
situada pelo menos uma das autoridades 
participantes.

Ao determinarem a legislação nacional 
aplicável nos termos da alínea a), as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
devem escolher as disposições nacionais de 
qualquer Estado-Membro em que esteja 
situada pelo menos uma das autoridades 
participantes.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação aplicável em 
matéria de concessões, aplicam-se as 
seguintes regras para determinar a 

Suprimido



PE494.668v03-00 32/43 AD\921028PT.doc

PT

legislação nacional que rege a 
adjudicação da concessão:
a) Se o processo for conduzido ou gerido 
por uma autoridade ou entidade 
adjudicante participante em nome das 
restantes, aplicam-se as disposições 
nacionais do Estado-Membro dessa 
autoridade entidade adjudicante;
b) Se o procedimento não for conduzido 
ou gerido por uma autoridade ou entidade 
adjudicante participante em nome das 
restantes, e
i) respeitar a uma concessão de obras ou 
de obras públicas, as autoridades ou 
entidades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
em que se realizarão a maior parte das 
obras;
ii) respeitar a um contrato de serviços, as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do 
Estado-Membro em que serão prestados a 
maior parte dos serviços;
c) Se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
conformidade com as alíneas a) ou b), as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do 
Estado-Membro da autoridade 
adjudicante que irá suportar a maior 
parte dos custos.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação aplicável em 
matéria de concessões nos termos do n.º 3, 
aplicam-se as seguintes regras para 
determinar a legislação nacional que rege 
os procedimentos de adjudicação de 

Suprimido
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concessões conduzidos por entidades 
jurídicas comuns constituídas por várias 
autoridades ou entidades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes:
a) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido pelo órgão competente da entidade 
jurídica comum, aplicam-se as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde essa 
entidade jurídica comum tem a sua sede 
social;
b) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido por um membro da entidade 
jurídica em nome da dita entidade, 
aplicam-se as regras estabelecidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 4;
c) se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável nos termos 
do n.º 4, alíneas a) ou b), as autoridades 
ou entidades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
onde a entidade jurídica tem a sua sede 
social.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 5 – alínea -a) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

-a) Devem indicar, nos documentos 
relativos à concessão, os elementos que 
podem ser sujeitos a negociação e os 
elementos que definem os requisitos 
mínimos referidos no n.º 1.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes especificam 1. As autoridades adjudicantes especificam 
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no anúncio de concessão as condições de 
participação relacionadas com:

no anúncio de concessão as condições de 
participação relacionadas com:

(a) A habilitação para o exercício da 
atividade profissional;

(a) A habilitação para o exercício da 
atividade profissional;

(b) A capacidade económica e financeira; (b) A capacidade económica e financeira;
(c) A capacidade técnica e profissional. (c) A capacidade técnica e profissional.

As autoridades adjudicantes limitam 
quaisquer condições de participação às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para assegurar a concessão a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato e ser 
rigorosamente proporcionais, tendo em 
conta a necessidade de garantir uma 
concorrência real.

Todos os requisitos devem estar 
relacionados com a necessidade de 
assegurar a possibilidade de o 
concessionário executar a concessão, 
tendo em conta o objeto do contrato e a 
finalidade de garantir uma concorrência 
real.

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem ainda indicar no anúncio de 
concessão a ou as referências a apresentar 
pelos operadores económicos como prova 
das suas capacidades. Os requisitos 
relativos a essas referências devem ser não-
discriminatórios e proporcionados ao 
objeto da concessão.

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem ainda indicar no anúncio de 
concessão a ou as referências a apresentar 
pelos operadores económicos como prova 
das suas capacidades. Os requisitos 
relativos a essas referências devem ser não-
discriminatórios e proporcionados ao 
objeto da concessão.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem ainda 
adotar regras para combater o 
favorecimento e a corrupção e evitar os 
conflitos de interesse, de modo a assegurar 
a transparência dos procedimentos de 
adjudicação e a igualdade de tratamento de 
todos os proponentes.

4. Os Estados-Membros devem ainda 
adotar regras adequadas para impedir, 
identificar e solucionar de imediato o 
favorecimento, a corrupção e os conflitos 
de interesse, de modo a assegurar a 
transparência dos procedimentos de 
adjudicação e a igualdade de tratamento de 
todos os proponentes.



AD\921028PT.doc 35/43 PE494.668v03-00

PT

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Motivos para a exclusão dos candidatos
(Este novo artigo deve incluir o artigo 36.º, 
n.ºs 5 a 9, inclusive)

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Branqueamento de capitais, na aceção 
do artigo 1.º da Diretiva 91/308/CEE do 
Conselho.

e) Branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo, na aceção 
do artigo 1.º da Diretiva 2005/60/CE do 
Conselho.

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Participação na exploração do 
tráfico de seres humanos e do trabalho 
infantil, abrangida pela Diretiva 
2011/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à 
prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e à proteção das vítimas.
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Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.os 5 a 7 pode apresentar à autoridade 
ou entidade adjudicante elementos que 
comprovem a sua fiabilidade, não obstante 
a existência do motivo pertinente para a 
exclusão.

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.os 1 a 3 pode apresentar à autoridade 
ou entidade adjudicante elementos que 
comprovem a sua fiabilidade, ou se for 
caso disso, a fiabilidade do 
subcontratante, não obstante a existência 
do motivo pertinente para a exclusão.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 37 – título

Texto da Comissão Alteração

Fixação de prazos Prazos para a apresentação de 
candidaturas à concessão

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao fixarem os prazos de apresentação de 
candidaturas a uma concessão e de receção 
das propostas, as autoridades ou entidades 
adjudicantes tomam em conta, em especial, 
a complexidade da concessão e o tempo 
necessário à elaboração das propostas, sem 
prejuízo do prazo mínimo fixado no 
presente artigo.

1. Ao fixarem os prazos de apresentação de 
candidaturas a uma concessão e de receção 
das propostas, as autoridades ou entidades 
adjudicantes tomam em conta, em especial, 
a complexidade da concessão e o tempo 
necessário à elaboração das propostas, sem 
prejuízo do prazo mínimo fixado nos n.os 3 
e 4.
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Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 38 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º
Prazo para a apresentação de 

candidaturas à concessão
1. Quando as autoridades ou entidades 
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.

3. Quando as autoridades ou entidades 
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.

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.

4. 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.

(Se aprovados, os dois números do artigo 38.º passarão a n.ºs 3 e 4 do artigo 37.º.)

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento e que garantam a
apreciação das propostas em condições de 
concorrência efetiva que permitam
determinar os benefícios económicos totais 
para a autoridade ou entidade 
adjudicante.

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento e que garantam 
uma apreciação das propostas que permita
determinar os benefícios económicos, 
ambientais, sociais e de coesão.
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Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os critérios de adjudicação não 
devem conferir liberdade de escolha 
ilimitada à autoridade ou entidade 
adjudicante e não devem ser modificados 
de modo arbitrário ou discriminatório no 
decurso das negociações. Qualquer 
modificação será imediatamente 
notificada aos candidatos e proponentes 
interessados.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esses critérios devem estar ligados ao 
objeto do contrato e não conferir liberdade 
de escolha ilimitada à autoridade ou 
entidade adjudicante.

2. Esses critérios devem estar ligados ao 
objeto do contrato e podem incluir aspetos 
ambientais, sociais ou de inovação, bem 
como, eventualmente, motivos de política 
pública para promover o crescimento 
económico sustentável e a coesão social.

Devem assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva e ser acompanhados 
de requisitos que permitam uma 
verificação eficaz da informação fornecida 
pelos proponentes. As autoridades 
adjudicantes procedem a uma verificação 
eficaz, com base na informação e nos 
documentos comprovativos apresentados 
pelos proponentes, do cumprimento dos 
critérios de adjudicação nas propostas.

Devem assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva e ser acompanhados 
de requisitos que permitam uma 
verificação eficaz da informação fornecida 
pelos proponentes. 
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Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem 
determinar que as autoridades e entidades 
adjudicantes procedam à adjudicação das 
concessões com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, 
em conformidade com o n.º 2. Os critérios 
podem incluir, para além do preço ou dos 
custos, qualquer dos seguintes:

Suprimido

a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador;
b) No caso das concessões de serviços e 
concessões que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
da concessão em causa podem ser tidas 
em consideração, daí resultando que, após 
a adjudicação da concessão, a 
substituição desse pessoal carece da 
autorização da autoridade ou entidade 
adjudicante, que deve verificar se as 
substituições garantem uma organização 
e qualidade equivalentes;
c) Serviço e assistência técnica pós-venda, 
data de entrega e prazo de entrega ou de 
execução;
d) Procedimento específico de produção 
ou execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.º 1, ponto 14, na 
medida em que esses critérios visem 
fatores diretamente envolvidos nesses 
processos e caracterizem o processo 
específico de produção ou execução das 
obras, fornecimentos ou serviços 
solicitados.
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Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso previsto no n.º 4, a autoridade 
ou entidade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no convite à 
apresentação de propostas ou na 
documentação relativa à concessão a 
ponderação relativa que atribui a cada 
um dos critérios escolhidos para 
determinar a proposta economicamente 
mais vantajosa.

Suprimido

Essas ponderações podem ser expressas 
na forma de um intervalo, com uma 
variação máxima adequada.
Sempre que a ponderação não for possível 
por razões objetivas, a autoridade ou 
entidade adjudicante indica os critérios 
por ordem decrescente de importância.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 40 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Suprimido
Cálculo dos custos do ciclo de vida

1. O cálculo dos custos do ciclo de vida 
abrange na medida do relevante todos os 
custos a seguir indicados ao longo do 
ciclo de vida de um produto, serviço ou 
obra, conforme definidos no artigo 2.º, n.º 
1, ponto 14:
(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição (tais como 
custos de produção), utilização (tais como 
o consumo de energia ou os custos de 
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manutenção) e o fim de vida útil (tais 
como os custos de recolha e reciclagem); 
(b) Custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida, desde 
que seja possível determinar e confirmar 
o seu valor monetário, que poderá incluir 
o custo das emissões de gases com efeito 
de estufa e de outras emissões poluentes, 
assim como outros custos de atenuação 
das alterações climáticas.
2. Caso as autoridades adjudicantes 
avaliem os custos com base numa 
abordagem assente no cálculo dos custos 
do ciclo de vida, devem incluir na 
documentação de adjudicação da 
concessão a metodologia utilizada para 
esse cálculo. A metodologia utilizada deve 
preencher todas as seguintes condições:
(a) Ser elaborada com base em 
informação científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;
(b) Ter sido estabelecida com vista a uma 
aplicação repetida ou continuada;
(c) Ser acessível a todas as partes 
interessadas.
As autoridades e entidades adjudicantes 
devem permitir que os operadores 
económicos apliquem na sua proposta 
metodologias diferentes para a 
determinação dos custos do ciclo de vida, 
desde que provem que as metodologias em 
causa preenchem os requisitos definidos 
nas alíneas a), b) e c) e são equivalentes à 
metodologia indicada pela autoridade ou 
entidade adjudicante.
3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida por força de um ato legislativo da 
União, nomeadamente por via de atos 
delegados no âmbito de legislação 
SETORIAL, essa metodologia deve ser 
aplicada quando o custo do ciclo de vida 
constar dos critérios de adjudicação 



PE494.668v03-00 42/43 AD\921028PT.doc

PT

referidos no artigo 39.º, n.º 4.
No anexo II é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 46.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.
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