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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As práticas transparentes e credíveis no domínio dos contratos públicos desempenham um 
papel particularmente importante na eficiência da despesa pública, bem como no impacto do 
investimento público sobre a economia, em especial sobre o crescimento sustentável e a 
inovação.

O regime de contratos públicos é muito complexo por natureza, nomeadamente para as 
pequenas autoridades locais e as PME, sendo por conseguinte, necessário um acesso mais 
alargado a informações e aconselhamento esclarecedores no que diz respeito às regras da UE 
relativas aos contratos públicos destinadas às autoridades adjudicantes, em particular a nível 
regional, local e das PME. O objetivo de um maior desenvolvimento da legislação da UE em 
matéria de contratos públicos deve ser tornar os procedimentos de adjudicação de contratos 
simultaneamente mais simples, menos dispendiosos e mais favoráveis às PME e ao 
investimento. 

A Comissão e os Estados-Membros são, em grande medida, corresponsáveis pela garantia da 
formação e da consulta necessárias para informar e auxiliar as autoridades regionais e locais, 
bem como as PME, envolvendo igualmente outras partes interessadas, de modo a garantir 
uma efetiva participação informada no sistema de contratos públicos, reduzindo, assim, a 
ocorrência de erros e irregularidades, e ainda pelo desenvolvimento das necessárias 
competências junto das entidades adjudicantes das autoridades locais e regionais no domínio 
dos contratos públicos.

De facto, as PME apresentam um grande potencial para a criação de emprego, o crescimento 
e a inovação, e por isso, a fim de tirar o máximo proveito do potencial económico e de 
inovação das PME no âmbito dos procedimentos de adjudicação de contratos, estas devem ser 
incentivadas a participar nos procedimentos de adjudicação de contratos organizados pelas 
autoridades locais e regionais.

Conforme a relatora, com o apoio da Comissão do Desenvolvimento Regional, salientou no 
seu parecer sobre a modernização dos contratos públicos, estes não se devem pautar pelo 
princípio do "preço mais baixo", mas devem levar em linha de conta a proposta 
economicamente mais vantajosa e sustentável, incluindo o cálculo dos custos do ciclo de vida. 
Esta regra deve continuar a ser reforçada. 

Importa, no entanto, esclarecer que a eficácia e a eficiência de quaisquer regras adotadas a 
nível europeu no âmbito dos contratos públicos dependem de uma transposição sólida e tão 
simplificada quanto possível dessas mesmas regras para as legislações dos Estados-Membros. 
Os Estados-Membros, com a ajuda e a supervisão da Comissão, devem, por conseguinte, 
assegurar que a fragmentação das regras na União Europeia seja evitada e que a simplificação 
dos regimes não seja prejudicada devido à natureza extremamente complexa e pormenorizada 
das regras objeto das propostas de diretivas.

É essencial a clarificação do ponto de vista jurídico e prático das diretivas, com vista a evitar 
que se repitam, no futuro, falhas na aplicação das regras relativas aos contratos públicos. 
Neste contexto, a relatora espera que sejam finalmente colmatadas e devidamente tidas em 
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conta no quadro da interpretação e aplicação das futuras regras de adjudicação de contratos 
públicos as falhas graves no cumprimento das regras de adjudicação de contratos públicos, 
repetidamente identificadas pelo Tribunal de Contas Europeu na execução de projetos ao 
abrigo do FEDER e do Fundo de Coesão e que se devem, sobretudo, à complexidade dos 
procedimentos de adjudicação de contratos públicos, à falta de coerência entre estas regras e 
aquelas em que assenta a utilização dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão e à 
incorreta transposição da legislação da UE para o direito nacional de cada Estado-Membro. 

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 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. Para esse efeito, as atuais regras 
de adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos Setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública, e 

(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. Para esse efeito, as atuais regras 
de adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos Setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando e incentivando a participação 
das pequenas e médias empresas na 



PA\906373PT.doc 5/37 PE492.617v01-00

PT

de permitir que os adquirentes utilizem 
melhor os contratos públicos para apoiar 
objetivos sociais comuns. É igualmente 
necessário esclarecer noções e conceitos 
básicos para garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

contratação pública, e de permitir que os 
adquirentes utilizem melhor os contratos 
públicos para apoiar objetivos sociais 
comuns, sem prejuízo da autonomia de 
decisão sobre a oportunidade e objeto da 
adquisição. É igualmente necessário 
esclarecer noções e conceitos básicos para 
garantir uma melhor segurança jurídica e 
incorporar alguns aspetos da jurisprudência 
estabelecida do Tribunal de Justiça da 
União Europeia neste domínio.

Or. en

Justificação

A autonomia de decisão dos adquirentes relativamente à aquisição não deve sofrer 
interferências.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Muitos operadores económicos, e 
nomeadamente as PME, concluem que um 
dos maiores obstáculos à sua participação 
nos contratos públicos consiste na carga 
administrativa decorrente da necessidade 
de apresentar um número substancial de 
certificados ou outros documentos 
relacionados com critérios de exclusão e 
seleção. A limitação desses requisitos, por 
exemplo aceitando declarações dos 
próprios, pode resultar numa simplificação 
considerável em benefício tanto das 
autoridades adjudicantes como dos 
operadores económicos. O proponente a 
quem for decidido adjudicar o contrato 
deve, todavia, ser obrigado a apresentar as 
provas pertinentes e as autoridades 
adjudicantes não devem celebrar contratos 
com proponentes que não o possam fazer. 
É possível alcançar uma maior 
simplificação através de documentos 

(32) Muitos operadores económicos, e 
especialmente as PME, concluem que um 
dos maiores obstáculos à sua participação 
nos contratos públicos consiste na carga 
administrativa decorrente da necessidade 
de apresentar um número excessivo de 
certificados ou outros documentos 
relacionados com critérios de exclusão e 
seleção. A limitação desses requisitos, por 
exemplo aceitando declarações dos 
próprios, pode resultar numa simplificação 
considerável em benefício tanto das 
autoridades adjudicantes como dos 
operadores económicos. O proponente a 
quem for decidido adjudicar o contrato 
deve, todavia, ser obrigado a apresentar as 
provas pertinentes e as autoridades 
adjudicantes não devem celebrar contratos 
com proponentes que não o possam fazer. 
É possível alcançar uma maior 
simplificação através de documentos 
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normalizados como o Passaporte Europeu 
para os Contratos Públicos, que devem ser 
reconhecidos por todas as autoridades 
adjudicantes e amplamente promovidos 
entre os operadores económicos, em 
particular as PME, a quem podem reduzir 
substancialmente a carga administrativa.

normalizados como o Passaporte Europeu 
para os Contratos Públicos, que devem ser 
reconhecidos por todas as autoridades 
adjudicantes e amplamente promovidos 
entre os operadores económicos, em 
particular as PME, a quem podem reduzir 
substancialmente a carga administrativa.

Or. en

Justificação

É particularmente importante reforçar o papel das PME no domínio dos contratos públicos.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», tendo 
em conta que, no segundo caso, podem 
definir normas de qualidade adequadas 
através das especificações técnicas ou das 
condições de execução dos contratos.

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação, de 
preferência, a «proposta economicamente 
mais vantajosa» e, depois, o «preço mais 
baixo», tendo em conta que, no segundo 
caso, podem definir normas de qualidade 
adequadas através das especificações 
técnicas ou das condições de execução dos 
contratos.
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Or. en

Justificação
Os contratos públicos não se devem pautar pelo princípio do «preço mais baixo», mas devem 
levar em linha de conta a proposta economicamente mais vantajosa e sustentável.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Nem todas as autoridades adjudicantes 
disporão a nível interno dos conhecimentos 
necessários para gerir contratos económica 
ou tecnicamente complexos. Neste 
contexto, um apoio profissional adequado 
seria um complemento eficaz das 
atividades de acompanhamento e controlo. 
Por um lado, é possível alcançar este 
objetivo através de instrumentos de partilha 
de conhecimento (centros de 
conhecimento) que disponibilizem 
assistência técnica às autoridades 
adjudicantes; por outro lado, as empresas, e 
nomeadamente as PME, beneficiariam 
dessa assistência administrativa, sobretudo 
quando participam em procedimentos de 
adjudicação de natureza transfronteiras.

(51) Nem todas as autoridades adjudicantes 
dispõem a nível interno dos conhecimentos 
necessários para gerir contratos económica 
ou tecnicamente complexos. Neste 
contexto, um apoio profissional adequado 
constitui um complemento eficaz das 
atividades de acompanhamento e controlo. 
Por um lado, é possível alcançar este 
objetivo através de instrumentos de partilha 
de conhecimento (centros de 
conhecimento) que disponibilizem 
assistência técnica às autoridades 
adjudicantes; por outro lado, as empresas, 
e, em particular, as PME, beneficiariam 
dessa assistência administrativa, sobretudo 
quando participam em procedimentos de 
adjudicação de natureza transfronteiras.

Or. en

Justificação

É particularmente importante reforçar o papel das PME no domínio dos contratos públicos.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) A forma como a presente diretiva é 
transposta é de primordial importância 
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para os esforços de simplificação, bem 
como para garantir uma abordagem 
uniforme à interpretação e aplicação das 
regras da UE em matéria de contratos 
públicos, contribuindo, assim, para a 
segurança jurídica necessária, exigida 
pelas autoridades adjudicantes, 
designadamente ao nível subcentral, e 
pelas PME. A Comissão e os 
Estados-Membros devem, por 
conseguinte, garantir a transposição da 
presente diretiva, tendo igualmente em 
conta o impacto significativo da legislação 
nacional em matéria de contratos públicos 
no processo de acesso aos fundos da 
União Europeia. Por isso, é de extrema 
importância que os Estados-Membros 
evitem, tanto quanto possível, qualquer 
fragmentação na interpretação e 
aplicação, contribuindo também, 
simultaneamente, para a simplificação a 
nível nacional.

Or. en

Justificação

É necessário garantir que essa transposição não prejudica os esforços que visam a 
simplificação e harmonização, a fim de evitar a fragmentação das regras em toda a União, o 
que poderia trazer consequências principalmente para as PME e as autoridades adjudicantes 
mais pequenas, a nível regional e local.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «Contratos públicos de serviços», 
contratos públicos que tenham por objeto a 
prestação de serviços distintos dos 
mencionados no n.º 8;

(11) «Contratos públicos de serviços», 
contratos públicos que tenham por objeto a 
prestação de serviços distintos dos 
mencionados no n.º 8; estes abrangem os 
serviços «baseados no conhecimento» ou 
os serviços intelectuais, ou seja, serviços 
que não produzem necessariamente os 
mesmos resultados, dado que a sua 
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essência reside em desempenhar uma 
tarefa através da realização de trabalho 
intelectual. Para serviços desta natureza, 
pode ser possível fornecer uma descrição 
do objetivo ou da tarefa, dependendo do 
tipo de serviço. No entanto, não é possível 
fornecer antecipadamente uma descrição 
completa e inequívoca do serviço (caderno 
de encargos com parâmetros 
predefinidos).

Or. en

Justificação

Alguns considerandos e disposições da diretiva podem ser irrelevantes/insignificantes 
quando aplicados aos serviços intelectuais, devido à natureza específica/particular de tais 
serviços: o resultado não pode ser especificado em pormenor antes de os serviços serem 
prestados, como, por exemplo, leilões invertidos.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 130 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades 
governamentais centrais e concursos para 
trabalhos de conceção organizados por 
essas autoridades; quando os contratos 
públicos de fornecimento forem 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
que operem no domínio da defesa, este 
limiar só se aplica aos contratos relativos a 
produtos mencionados no anexo III;

(b) 300 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades 
governamentais centrais e concursos para 
trabalhos de conceção organizados por 
essas autoridades; quando os contratos 
públicos de fornecimento forem 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
que operem no domínio da defesa, este 
limiar só se aplica aos contratos relativos a 
produtos mencionados no anexo III;

Or. en

Justificação

Os valores ajustados aos limiares garantem um equilíbrio mais eficiente entre os encargos 
administrativos e o controlo dos procedimentos de adjudicação de contratos públicos. Os 
valores indicados são mais realistas do que as estimativas comunitárias.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 200 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

(c) 500 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

Or. en

Justificação

Os valores ajustados aos limiares garantem um equilíbrio mais eficiente entre os encargos 
administrativos e o controlo dos procedimentos de adjudicação de contratos públicos. Os 
valores indicados são mais realistas do que as estimativas comunitárias.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O valor dos limiares é ajustado 
anualmente, de acordo com as alterações 
no Índice de Preços no Consumidor 
harmonizado do Espaço Económico 
Europeu (IPC-EEE).

Or. en

Justificação

Um valor dos limiares fixo não reflete as constantes alterações operadas no poder de compra 
real. A medida adequada seria associar e ajustar os limiares de acordo com um índice já bem 
implantado.
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

De dois em dois anos, a partir de 30 de 
junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 4.º,
alíneas a), b) e c), correspondem aos 
limiares estabelecidos no Acordo sobre 
Contratos Públicos e, quando necessário, 
procede à respetiva adaptação.

De dois em dois anos, a partir de 30 de 
junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 4.º, 
alíneas a), b) e c), correspondem aos 
limiares estabelecidos no Acordo sobre 
Contratos Públicos e, quando necessário, e 
depois de consultar os Estados-Membros 
sobre a aplicação dos limiares a 
determinados setores e tipos de contratos, 
procede à respetiva adaptação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser consultados antes da adaptação dos limiares em 
determinados setores e tipos de contratos.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando da revisão prevista no n.º 1 do 
presente artigo, a Comissão revê 
igualmente:

2. Aquando da revisão prevista no n.º 1 do 
presente artigo, e após consulta aos 
Estados-Membros, a Comissão revê 
igualmente:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser consultados antes da adaptação dos limiares em determinados 
setores e tipos de contratos.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação;

(c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação, incluindo os serviços de 
resolução de litígios;

Or. en

Justificação

Os «Serviços de resolução de litígios» são um serviço específico destinado à conciliação, 
relacionado com a utilização das condições contratuais internacionais da FIDIC (Federação 
Internacional dos Engenheiros Consultores) para obras de construção e engenharia, 
adotadas pelo Banco Mundial.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pelo menos 90 % das atividades da 
pessoa coletiva em causa são realizadas 
para a autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

(b) As atividades da pessoa coletiva em 
causa são realizadas, na íntegra, para a 
autoridade adjudicante que a controla ou 
para outras pessoas coletivas controladas 
pela referida autoridade adjudicante ou 
relativamente à prestação de serviços de 
interesse geral;

Or. en

Justificação

A prestação de serviços de interesse geral (SIG) não tem fins lucrativos, destinando-se, pelo 
contrário, à satisfação das necessidades dos cidadãos. Por conseguinte, as atividades no 
domínio dos SIG devem ser levadas em consideração. 
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;

(a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes, ao passo que as 
autoridades adjudicantes podem nomear 
conjuntamente representantes mútuos;

Or. en

Justificação

A nomeação de representantes comuns constitui uma prática corrente. Não há razão para 
proibir esta eficiente modalidade de colaboração acordada mutuamente.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exclusões previstas nos n.os 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais.

As exclusões previstas nos n.os 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais, a não ser que a 
participação privada não seja pretendida 
ou não esteja prevista por altura da 
contratação inicial.

Or. en

Justificação

Em consonância com as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia (C-458/03), nem 
todas as participações privadas conduzem necessariamente à rescisão dos contratos 
existentes.
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Princípios de adjudicação Finalidade e princípios de adjudicação

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros indicaram que deve ser incluída uma referência à finalidade da 
diretiva.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A finalidade da presente diretiva é a 
salvaguarda da eficiência na utilização 
dos fundos públicos, a promoção da 
contratação pública de elevada qualidade, 
o reforço da concorrência e do 
funcionamento dos mercados de contratos 
públicos, bem como a garantia da 
igualdade de oportunidades para as 
empresas e outros prestadores de 
contratos públicos de fornecimento e de 
serviços e de contratos de empreitada de 
obras públicas, no âmbito dos concursos 
de contratos públicos.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros indicaram que deve ser incluída uma referência à finalidade da 
diretiva.
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso dos contratos públicos de 
serviços e dos contratos de empreitada de 
obras públicas, bem como dos contratos 
públicos de fornecimento que abranjam 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os nomes e as 
habilitações profissionais relevantes do 
pessoal que afetado à execução do contrato 
em questão.

Contudo, no caso dos contratos públicos de 
serviços e dos contratos de empreitada de 
obras públicas, bem como dos contratos 
públicos de fornecimento que abranjam 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os níveis de 
habilitações profissionais relevantes do 
pessoal afetado à execução do contrato em 
questão.

Or. en

Justificação

O presente texto parece indicar que, para a prestação de serviços que maioritariamente é 
composta por profissionais qualificados (como os serviços de consultoria de engenharia), 
talvez seja necessária a definição, no pedido de participação, de equipas de projeto pelos 
candidatos. É praticamente impossível que uma proposta pretenda afetar pessoal nesta fase, 
tendo em conta a duração total do procedimento de seleção e adjudicação.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem 
estabelecer condições específicas para a 
execução do contrato por um agrupamento, 
desde que essas condições sejam 
justificadas por razões objetivas e 
proporcionadas. Tais condições podem 
obrigar o agrupamento a assumir uma 
determinada forma jurídica depois de lhe 
ter sido adjudicado o contrato, na medida 
em que tal alteração seja necessária para a 

As autoridades adjudicantes podem 
estabelecer condições específicas para a 
execução do contrato por um agrupamento, 
desde que essas condições sejam 
justificadas por razões objetivas e 
proporcionadas. Tais condições podem 
obrigar o agrupamento a assumir uma 
determinada forma jurídica depois de lhe 
ter sido adjudicado o contrato, se e na 
medida em que tal alteração seja 
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boa execução do mesmo. estritamente necessária para a boa 
execução do mesmo.

Or. en

Justificação

Este requisito deve ser limitado tanto quanto possível, a fim de evitar quaisquer encargos 
desnecessários para as empresas e especialmente para as PME.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos a 
oficinas protegidas e a operadores 
económicos cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos, ou reservar a execução 
desses contratos para o âmbito de 
programas de emprego protegido, desde 
que 30 % dos trabalhadores dessas oficinas
protegidas, operadores económicos e
programas sejam trabalhadores com 
deficiência ou desfavorecidos.

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos a:

a) oficinas protegidas, ou reservar a 
execução desses contratos para o âmbito de 
programas de emprego protegido, desde 
que a maioria dos trabalhadores em causa 
sejam pessoas com deficiência que, pela 
natureza ou gravidade da sua deficiência, 
não possam desempenhar funções em 
condições normais ou encontrar 
facilmente emprego no mercado normal;
b) empresas ou programas sociais cujo 
objetivo principal seja a integração social 
e profissional dos trabalhadores 
desfavorecidos, desde que mais de 30 % 
dos trabalhadores dessas empresas ou 
afetos a esses programas sejam 
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trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos.

O convite à apresentação de propostas deve 
fazer referência à presente disposição.

Or. en

Justificação

As situações específicas das pessoas com deficiência e dos trabalhadores desfavorecidos 
devem ser tidas em conta, a fim de garantir a igualdade de oportunidades e contribuir para a 
coesão social. Porém, ambas as situações devem ser tratadas separadamente e de forma 
distinta.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 48.º e 
53.º da presente Diretiva, a autoridade 
adjudicante não deve divulgar as 
informações que lhe tenham sido 
comunicadas a título confidencial pelos 
operadores económicos, incluindo, 
nomeadamente, os segredos técnicos ou 
comerciais e os aspetos confidenciais das 
propostas.

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 48.º e 
53.º da presente Diretiva, a autoridade 
adjudicante não deve divulgar quaisquer 
informações que lhe tenham sido 
comunicadas a título confidencial ou não
confidencial pelos operadores económicos, 
incluindo, nomeadamente, os segredos 
técnicos ou comerciais e os aspetos 
confidenciais das propostas, exceto no 
caso de ser absolutamente necessário para 
efeitos da presente diretiva ou da 
legislação nacional aplicável.

Or. en

Justificação

Para as empresas, e especialmente para as PME, é importante que não seja divulgada 
nenhuma informação, salvo justificação em contrário.
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Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta obrigação não é aplicável nos casos 
em que a utilização de meios eletrónicos 
exige instrumentos especializados ou 
formatos de ficheiros que não estão 
geralmente disponíveis em todos os 
Estados-Membros, na aceção do n.º 3. As 
autoridades adjudicantes que utilizem 
outros meios de comunicação para a 
apresentação de propostas devem 
demonstrar na documentação relativa ao 
concurso que a utilização de meios 
eletrónicos, devido à natureza particular 
da informação a trocar com os operadores 
económicos, exige instrumentos 
especializados ou formatos de ficheiros 
que não estão geralmente disponíveis em 
todos os Estados-Membros.

Esta obrigação não é aplicável nos casos 
em que a utilização de meios eletrónicos 
exija instrumentos especializados ou 
formatos de ficheiros que não estão 
geralmente disponíveis em todos os 
Estados-Membros, na aceção do n.º 3.

Or. en

Justificação

O seguinte parágrafo garante, suficientemente, que as autoridades adjudicantes têm somente 
razões justificativas restritas.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) No que respeita aos serviços 
baseados no conhecimento;

Or. en

Justificação

O procedimento concorrencial com negociação é o único procedimento possível adequado 
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aos serviços criativos, atendendo ao facto de os seus resultados não poderem ser 
antecipados. Por conseguinte, os «serviços intelectuais ou baseados no conhecimento» 
(definição proposta no artigo 1.º) devem ser claramente mencionados como tal, e a 
transposição do procedimento concorrencial com negociação deve ser tornada obrigatória.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 40 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 52 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. en

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 37 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

Or. en

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.
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Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 35 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 40 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Or. en

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio de pré-informação 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
a receção das propostas, conforme 
estabelecido no segundo parágrafo do n.º 2 
do presente artigo, pode ser reduzido para 
15 dias, desde que estejam preenchidas 
todas as seguintes condições:

3. Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio de pré-informação 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
a receção das propostas, conforme 
estabelecido no segundo parágrafo do n.º 2 
do presente artigo, pode, regra geral, ser 
reduzido para 36 dias, mas em 
circunstância alguma para menos de 
22 dias, desde que estejam preenchidas 
todas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.
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Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O anúncio foi enviado para publicação 
entre um mínimo de 45 dias e um máximo 
de 12 meses antes da data de envio do 
anúncio de concurso.

(b) O anúncio foi enviado para publicação 
entre um mínimo de 52 dias e um máximo 
de 12 meses antes da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. en

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes as propostas por eles 
apresentadas, a fim de adaptar o respetivo
conteúdo de modo a corresponder melhor
aos critérios de adjudicação e aos 
requisitos mínimos referidos no segundo 
parágrafo do n.º 1.

As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes o conteúdo da 
proposta, sujeita aos requisitos mínimos 
referidos no segundo parágrafo do n.º 1.

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer a forma como a negociação deve ser conduzida, não devendo os 
requisitos mínimos ser alterados.
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe no diálogo sem o 
consentimento deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais concretas.

As autoridades adjudicantes devem agir de 
boa-fé e não podem revelar aos outros 
participantes as soluções propostas nem 
outras informações confidenciais 
comunicadas por um candidato que 
participe no diálogo sem o consentimento 
deste último, o que não pode ser imposto
como condição para participar no 
procedimento de diálogo concorrencial.

Or. en

Justificação

Importa assegurar a proteção suficiente dos direitos de propriedade intelectual sobre as 
soluções propostas por um proponente no âmbito da sua proposta. 

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A duração máxima do procedimento de 
diálogo concorrencial deve ser 12 meses a 
partir da data do convite à apresentação 
de propostas.

Or. en

Justificação

O procedimento de diálogo concorrencial foi introduzido pela Diretiva 2004. A experiência 
adquirida até à data revela que, devido ao risco de escolha seletiva («cherry-picking») no 
diálogo concorrencial, os candidatos podem abster-se de contribuir com soluções inovadoras 
até à última fase do diálogo ou na proposta final. Consequentemente, o procedimento poderá 
exigir um prazo anormal mais alongado. A experiência adquirida até à data demonstra 
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igualmente que o contributo em matéria de engenharia exigido é significativo.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado para obras ou serviços novos que 
consistam na repetição de obras ou 
serviços similares confiados ao operador 
económico a que as mesmas autoridades 
adjudicantes tenham adjudicado um 
contrato anterior, desde que essas obras ou 
serviços estejam em conformidade com um 
projeto de base que tenha sido objeto de 
um contrato inicial adjudicado em 
conformidade com um dos procedimentos 
previstos no artigo 24.º, n.º 1. O projeto de 
base deve indicar a amplitude das 
possíveis obras ou serviços 
complementares e as condições em que 
serão adjudicados.

O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado para obras ou serviços novos que 
consistam na repetição de obras ou 
serviços similares confiados ao operador 
económico a que as mesmas autoridades 
adjudicantes tenham adjudicado um 
contrato anterior, desde que essas obras ou 
serviços estejam em conformidade com um 
projeto de base que tenha sido objeto de 
um contrato inicial adjudicado em 
conformidade com um dos procedimentos 
previstos no artigo 24.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

As possíveis obras ou serviços complementares ao projeto de base são indicados através do 
instrumento relacionado com as «Opções». Por conseguinte, é desnecessária uma declaração 
adicional.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Um acordo-quadro não deve ultrapassar o 
período de vigência previsto nas 
disposições nacionais de cada 
Estado-Membro.
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pelo objeto do mesmo acordo-quadro.

Or. en

Justificação

No sentido de uma melhor regulamentação, seria uma medida adequada estipular um 
período de vigência máximo, tendo em conta as necessidades específicas de cada 
Estado-Membro.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.
Certos contratos de empreitada de obras e 
certos contratos de serviços relativos a 
realizações intelectuais, tais como a 
conceção de uma obra, não podem ser 
objeto de leilões eletrónicos.

Or. en

Justificação

A exclusão de «certos contratos de empreitada de obras e certos contratos de serviços 
relativos a realizações intelectuais, tais como a conceção de uma obra», verificada na 
Diretiva 2004, fica sem efeito. Está provado que os «leilões invertidos» para consultoria de 
serviços de engenharia têm um impacto muito negativo, direta ou indiretamente, na 
qualidade dos serviços prestados e na consequente utilização dos seus resultados na 
construção ou produção.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação em matéria de 

5. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação em matéria de 
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contratos públicos aplicável, aplicam-se as 
seguintes regras para determinar a 
legislação nacional que rege a adjudicação 
do contrato:

contratos públicos aplicável ao abrigo do 
n.º 3, aplicam-se as seguintes regras para 
determinar a legislação nacional que rege a 
adjudicação do contrato:

Or. en

Justificação

À semelhança do disposto no n.º 6, deve ser igualmente especificada a situação concreta 
relativa à ausência de um acordo, à qual se aplica o presente número.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação, assim como a fixação de 
prazos adequados para a receção de 
propostas. O candidato ou proponente em 
causa só deve ser excluído do 
procedimento se não existirem outras 
formas de garantir o cumprimento do dever 
de observância do princípio da igualdade 
de tratamento.

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação, assim como a fixação de 
prazos adequados para a receção de 
propostas. O candidato ou proponente em 
causa só deve ser excluído do 
procedimento se a autoridade adjudicante 
provar que não existem outras formas de 
garantir o cumprimento do dever de 
observância do princípio da igualdade de 
tratamento.

Or. en

Justificação

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
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that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, especificam se é exigida a 
transmissão de direitos de propriedade 
intelectual.

Além disso, especificam se é exigida a 
transmissão de direitos de propriedade 
intelectual e, em caso afirmativo, 
especificam igualmente as condições de 
remuneração para a aquisição desses 
direitos.

Or. en

Justificação

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem dar a 
conhecer os seus concursos programados 
através da publicação de um anúncio de 
pré-informação logo que possível após o 
início do exercício orçamental. Estes 
anúncios incluirão as menções previstas na 
secção I do anexo VI B. São publicados 
pela Comissão ou pelas autoridades 
adjudicantes no seu perfil de adquirente em 
conformidade com o ponto 2, alínea b), do 
anexo IX. Neste último caso, as 

1. As autoridades adjudicantes devem dar a 
conhecer os seus concursos programados 
através da publicação de um anúncio de 
pré-informação logo que possível após o 
início do exercício orçamental. Estes 
anúncios incluirão as menções previstas na 
secção I do anexo VI B. São publicados 
pela Comissão ou pelas autoridades 
adjudicantes no seu perfil de adquirente em 
conformidade com o ponto 2, alínea b), do 
anexo IX. Neste último caso, as 
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autoridades adjudicantes enviam um 
anúncio que refira a publicação daquele 
anúncio de pré-informação no seu perfil de 
adquirente em conformidade com o ponto 
3 do anexo IX.

autoridades adjudicantes enviam um 
anúncio que refira a publicação daquele 
anúncio de pré-informação no seu perfil de 
adquirente em conformidade com o ponto 
3 do anexo IX.

Or. en

Justificação

A publicação dos anúncios de pré-informação deve ser obrigatória, em nome da 
transparência e da prestação de informações completas às empresas, em particular às PME, 
concedendo-lhes tempo suficiente para elaborarem as propostas com a devida antecedência.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
subcentrais podem utilizar um anúncio de 
pré-informação como anúncio de concurso 
nos termos do artigo 24.º, n.º 2, desde que 
o anúncio preencha todas as seguintes 
condições:

Nos concursos limitados e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
subcentrais devem utilizar um anúncio de 
pré-informação como anúncio de concurso 
nos termos do artigo 24.º, n.º 2, desde que 
o anúncio preencha todas as seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

A publicação dos anúncios de pré-informação deve ser obrigatória, em nome da 
transparência e da prestação de informações completas às empresas, em especial às PME, 
concedendo-lhes tempo suficiente para elaborarem as propostas com a devida antecedência.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
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proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental ou as disposições do 
direito internacional no domínio do direito 
social e ambiental constantes do anexo XI.

proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União ou 
dos Estados-Membros no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou as disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XI.

Or. en

Justificação

Com vista ao alargamento do âmbito das eventuais obrigações legais no domínio do direito 
social, laboral e ambiental, seria uma boa oportunidade para conferir aos contratos públicos 
uma reputação mais sustentável e fiável.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante pode excluir 
qualquer operador económico da 
participação num procedimento de 
contratação pública, caso se verifique 
alguma das seguintes condições:

Uma autoridade adjudicante deve excluir 
qualquer operador económico da 
participação num procedimento de 
contratação pública, caso se verifique 
alguma das seguintes condições:

Or. en

Justificação

A exclusão por motivos graves deve ser obrigatória em todos os Estados-Membros, sem 
exceção.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar 2 anos após a data prevista 2. O mais tardar 2 anos após a data prevista 
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no artigo 92.º, n.º 1, o passaporte será 
fornecido exclusivamente em formato 
eletrónico.

no artigo 92.º, n.º 1, o passaporte será 
fornecido exclusivamente em formato 
eletrónico, exceto se existirem razões de 
ordem técnica que, justificadamente, não 
permitam às autoridades adjudicantes 
cumprir o prazo em causa.

Or. en

Justificação

Eventualmente, algumas autoridades adjudicantes irão necessitar de um prazo mais alargado 
para aplicar esta disposição, devendo ser-lhes concedido esse prazo mais alargado.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados, nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, no diálogo concorrencial e nas 
parcerias para a inovação, as autoridades 
adjudicantes podem restringir o número de 
candidatos que satisfazem os critérios de 
seleção que irão convidar a concorrer ou a 
iniciar um diálogo, desde que exista um 
número suficiente de candidatos 
qualificados.

Nos concursos limitados, nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, no diálogo concorrencial e nas 
parcerias para a inovação, as autoridades 
adjudicantes podem restringir o número de 
candidatos que satisfazem os critérios de 
seleção que irão convidar a concorrer ou a 
iniciar um diálogo, desde que exista um 
número mínimo, em conformidade com o 
disposto no n.º 2, de candidatos 
qualificados.

Or. en

Justificação

A fim de evitar interpretações erróneas das disposições, os critérios devem ser mais claros e 
mais fáceis de determinar.
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Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O critério referido na alínea a) deve ter 
precedência sobre o critério referido na 
alínea b), a não ser que existam motivos 
para se proceder de forma diferente.

Or. en

Justificação

A proposta economicamente mais vantajosa deve ter preferência, já que permite alcançar a 
melhor e a mais vantajosa proposta em termos económicos e sociais e assegurar uma melhor 
relação qualidade/preço. Contudo, deve ser dada às autoridades adjudicantes a possibilidade 
de aplicar o segundo critério, caso haja boas razões para assim proceder.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e sociais, contribuindo para o 
crescimento sustentável e o emprego, e 
caráter inovador;

Or. en

Justificação

No espírito da Estratégia Europa 2020, devem ser incluídos critérios sociais mais eficazes 
para contribuir mais eficazmente para o crescimento sustentável.
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Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
ex post indevidos, e devem prever 
regulamentação que permita à autoridade 
adjudicante assumir, se necessário, o 
estatuto de signatário do adjudicatário 
principal sem a obrigação de um novo 
concurso, a fim de fazer perdurar a 
segurança jurídica. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso.

Or. en

Justificação

Se necessário, (por exemplo, no caso de um adjudicatário principal em situação de 
insolvência), a autoridade adjudicante deve poder pôr termo ao mandato sem perder a 
segurança jurídica. Por conseguinte, as disposições nacionais devem possibilitar a adoção 
do estatuto de signatário e a renegociação dos termos controversos dos contratos. Além 
disso, o direito de oposição a pagamentos indevidos ao adjudicatário principal só deve ser 
permitido após o cumprimento do contrato, caso contrário os subcontratantes poderão 
acabar por impedir o concurso.



PE492.617v01-00 32/37 PA\906373PT.doc

PT

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial ou de uma insolvência, para 
outro operador económico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleção qualitativa 
inicialmente estabelecidos, desde que daí 
não advenham outras modificações 
substanciais ao contrato e que a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente Diretiva.

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial, de transferência de capitais 
ou bens, de uma insolvência ou com base 
em cláusulas contratuais, para outro 
operador económico que satisfaça os 
critérios de seleção qualitativa inicialmente 
estabelecidos, desde que daí não advenham 
outras modificações substanciais da 
concessão e que a operação não se destine 
a contornar a aplicação da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

É perfeitamente legítimo que a autoridade adjudicante, sob o controlo do Tribunal, se 
oponha à substituição do parceiro contratual, atendendo ao facto de que a nova parte 
contratante poderá não apresentar as mesmas garantias em termos financeiros e de 
competências do parceiro a substituir, para a adequada execução do contrato (condições 
idênticas) em curso.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O Tribunal de Justiça da União 
Europeia considera, no quadro de um 
procedimento nos termos do 
artigo 258.º do Tratado, que um 
Estado-Membro não cumpriu as suas 
obrigações decorrentes dos Tratados 
devido ao facto de a autoridade adjudicante 
pertencente a esse Estado-Membro ter 

O Tribunal de Justiça da União Europeia 
considera, no quadro de um procedimento 
nos termos do artigo 258.º do Tratado, que 
um Estado-Membro não cumpriu as suas 
obrigações decorrentes dos Tratados 
devido ao facto de a autoridade adjudicante 
pertencente a esse Estado-Membro ter 
adjudicado o contrato em causa sem 
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adjudicado o contrato em causa sem 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
ao abrigo dos Tratados e da presente 
Diretiva.

cumprir as obrigações que lhe incumbem 
ao abrigo dos Tratados e da presente 
Diretiva, sob reserva do direito de 
compensação do parceiro contratual.

Or. en

Justificação

A menção a «condições estabelecidas pela legislação nacional» não é suficiente para superar 
a ausência do princípio de compensação no caso de rescisão do contrato antes do fim 
previsto, sem dolo contratual. O princípio de compensação deve ainda constar por escrito na 
legislação comunitária, no sentido de assegurar a sua eficácia em todos os 
Estados-Membros. Para os investidores, é importante que a legislação europeia os proteja 
contra pilhagens, tais como a nacionalização sem ser efetuada a compensação dos 
investimentos e o prejuízo sofrido em virtude da rescisão unilateral dos contratos. 

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter
em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, a continuidade, a acessibilidade, 
a disponibilidade e a exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes têm em 
conta a necessidade de garantir o acesso 
universal, a qualidade, a continuidade, a
acessibilidade e os preços acessíveis, a
disponibilidade, a segurança e a 
exaustividade dos serviços, as necessidades 
específicas das diferentes categorias de 
utilizadores, o envolvimento e a 
capacitação dos utilizadores e a inovação. 
Os Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

Or. en

Justificação

Estas características dos SIG são essenciais e devem estar asseguradas tanto quanto possível 
neste contexto.
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Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios 
de adjudicação de contratos públicos e
sobre a sua aplicação em casos 
específicos;

(b) Fornecer aconselhamento jurídico geral 
e específico e orientações práticas às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação e a aplicação das regras e dos 
princípios de adjudicação de contratos 
públicos;

Or. en

Justificação

Enquanto órgão especializado e central, o órgão independente deve ser responsável pela 
prestação de aconselhamento jurídico e de orientações práticas, em termos gerais e em casos 
específicos, às autoridades adjudicantes, quer sobre a interpretação quer sobre a aplicação 
das regras e dos princípios de adjudicação de contratos públicos.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta, que 
possam ser acionados com vista a prevenir, 
detetar e comunicar adequadamente os 
casos de fraude, corrupção, conflitos de 
interesses e outras irregularidades graves 
no domínio dos contratos públicos;

(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta, que 
possam ser acionados com vista a prevenir, 
detetar e comunicar adequadamente os 
casos de fraude, corrupção, conflitos de 
interesses ou quaisquer irregularidades no 
domínio dos contratos públicos;

Or. en

Justificação

Para um maior reforço da regularidade dos procedimentos organizados pelas autoridades 
adjudicantes com um fim pedagógico, é importante incluir aqui todos os tipos de 
irregularidades, independentemente da sua gravidade.
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Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada contrato e 
acordo-quadro e sempre que estabeleçam 
um sistema de aquisição dinâmico, as 
autoridades adjudicantes elaboram um 
relatório por escrito que inclua, pelo 
menos:

Em relação a cada contrato público acima 
dos limiares, quer seja um contrato ou 
quer seja um acordo-quadro, e sempre que 
estabeleçam um sistema de aquisição
dinâmico, as autoridades adjudicantes 
elaboram um relatório por escrito que 
inclua, pelo menos:

Or. en

Justificação

A elaboração de relatórios por escrito em conformidade com o disposto no artigo 85.º deve 
apenas ser necessária para «contratos públicos acima dos limiares». A elaboração de 
relatórios no caso de «contratos públicos abaixo dos limiares» conduziria a inúmeros 
procedimentos burocráticos. Esse ónus tem de ser numa proporção razoável em relação aos
valores monetários em causa.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização quando estes os 
solicitarem.

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização.

Or. en

Justificação

Não faz muito sentido tornar obrigatória a elaboração de relatórios desta natureza se a sua 
finalidade não estiver relacionada com a apresentação obrigatória dos seus resultados.
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Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos aos contratos 
públicos, em especial as PME, e facilitar a 
correta compreensão das disposições da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem oferecer a possibilidade de obter a 
assistência adequada, nomeadamente por 
via eletrónica ou através do recurso às 
redes existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas.

2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos aos contratos 
públicos, em especial as PME, e facilitar a 
correta compreensão das disposições da 
presente diretiva, a Comissão e os 
Estados-Membros devem oferecer a 
possibilidade de obter a assistência e as 
informações adequadas e atempadas, 
nomeadamente por via eletrónica ou 
através do recurso às redes existentes 
dedicadas à prestação de assistência às 
empresas.

Or. en

Justificação

A Comissão deve igualmente participar neste esforço, tendo em conta a natureza altamente 
técnica dos textos. Além disso, é essencial que as PME possam obter as informações 
necessárias em tempo oportuno.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os anúncios referidos nos artigos 
46.º, 47.º e 48.º devem incluir as 
informações sobre o organismo ou os 
organismos referidos no n.º 4 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Deve existir informação generalizada e fácil de encontrar sobre os organismos que prestam 
assistência às autoridades adjudicantes e empresas.
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
cooperar, com a assistência da Comissão, 
na orientação das autoridades 
adjudicantes para a apreciação da 
existência ou não de um interesse 
transfronteiras em determinados casos, 
nomeadamente a fim de aumentar a 
eficiência das despesas na execução de 
programas financiados pelos 
instrumentos da política de coesão ou 
outros instrumentos da UE.

Or. en

Justificação

Tal situação está em consonância com o parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional 
sobre a modernização da política dos contratos públicos e, em especial, com os n.os 7 e 15 do 
parecer em causa.


