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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

Os contratos públicos desempenham, igualmente, um papel fundamental na estratégia 
Europa 2020, sendo um dos instrumentos de mercado a utilizar para alcançar os objetivos 
relativos à melhoria do ambiente empresarial e às condições para que as empresas inovem, 
bem como ao incentivo a uma maior utilização dos contratos públicos ecológicos em apoio da 
transição para uma economia hipocarbónica e eficiente em termos de recursos. A estratégia 
Europa 2020 sublinha ainda que a política de contratos públicos deve assegurar uma 
utilização tão eficiente quanto possível dos fundos públicos e que é necessário manter os 
mercados da contratação abertos em toda a União.

A relatora congratula-se com a proposta da Comissão para modernizar as diretivas relativas 
aos contratos públicos. A proposta legislativa deve resultar em procedimentos de contratação 
pública mais simples e flexíveis para as entidades adjudicantes e proporcionar um acesso 
facilitado às empresas, principalmente às PME. A revisão da legislação deve procurar um 
equilíbrio entre a simplificação das regras e procedimentos sãos e eficazes relacionados com 
critérios de adjudicação inovadores e sustentáveis, assegurando, simultaneamente, uma 
utilização mais ampla da contratação eletrónica.
A adjudicação dos contratos deverá realizar-se com base em critérios objetivos, que 
assegurem o respeito dos princípios da transparência, da não-discriminação e da igualdade de 
tratamento. Esses critérios devem garantir que as propostas sejam avaliadas em condições de 
concorrência efetiva, mesmo quando as entidades adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade perfeitamente adaptados às suas necessidades, nomeadamente 
quando a decisão de adjudicação abrange aspetos associados ao processo de produção.
A relatora acredita veementemente que as autoridades adjudicantes devem utilizar como 
critério de adjudicação a «proposta economicamente mais vantajosa e sustentável» (MEAST) 
e rejeitar critérios alternativos que tenham por base o «preço mais baixo». Tendo em conta 
que o preço também é tido em consideração no MEAST, as autoridades adjudicantes poderão 
fazer as opções mais apropriadas às suas necessidades específicas, incluindo a tomada em 
consideração de custos, objetivos societais estratégicos, soluções inovadoras e critérios sociais 
e ambientais.

Os contratos públicos devem ser utilizados como um meio para fomentar a inovação. Os 
adquirentes públicos devem ser incentivados a adquirir produtos e serviços inovadores 
visando alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. São necessárias novas 
soluções e ideias inovadoras no domínio dos transportes, devendo os contratos públicos ser 
usados como um instrumento para satisfazer essas necessidades.

É necessário atualizar as considerações relativas ao ciclo de vida, bem como ter em conta os 
efeitos sociais e ambientais de todo o processo de produção. As autoridades adjudicantes 
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devem ter mais possibilidades de fazer exigências relativamente ao processo de produção e 
não apenas ao produto. Tal levará a uma adjudicação mais sustentável, nomeadamente no 
setor dos transportes.
No caso dos contratos cujo objeto se destina a ser utilizado por pessoas, é necessário que as 
entidades adjudicantes, ao estabelecerem as especificações técnicas, tenham em conta os 
critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou de conceção para todos os 
utilizadores. Tal é particularmente relevante no domínio dos transportes públicos e do 
turismo.

As disposições relativas à subcontratação devem ser reforçadas. A autoridade adjudicante 
solicitará ao proponente que indique, na sua proposta, a parte do contrato que tenciona 
eventualmente subcontratar a terceiros e o nome dos subcontratantes propostos. Além disso, 
deve ser possível que o contratante principal e todos os subcontratantes envolvidos sejam 
responsabilizados em caso de incumprimento da legislação aplicável. É necessário um sistema 
de controlo que abranja todas as partes da cadeia de contratantes.

A relatora apresentou um conjunto de alterações com vista à abordagem das questões supra 
mencionadas. Em alguns casos, afigurou-se necessário eliminar algumas disposições 
propostas pela Comissão, uma vez que a relatora considera que determinadas questões podem 
ser abordadas de forma mais eficaz pelas legislações nacionais, tendo em conta 
especificidades setoriais e regionais, em consonância com os princípios da subsidiariedade e 
de legislar melhor.

Por último, mas não menos importante, a relatora gostaria de salientar a necessidade de 
garantir a segurança jurídica e a coerência das diretivas relativas aos contratos públicos com a 
atual legislação da União em matéria de transportes e serviços postais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A presente diretiva aplica-se sem 
prejuízo da legislação da União a setores 
regulamentados de forma exaustiva, em 
particular no domínio dos transportes e 
dos serviços postais.
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Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) É necessário tomar precauções no 
sentido de garantir que a vertente social 
dos serviços postais em zonas rurais não é 
negligenciada aquando da abertura deste 
mercado à concorrência.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na aceção da presente diretiva, por
«processo de adjudicação», entende-se a
compra ou outra forma de aquisição de 
obras, produtos ou serviços por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou serviços 
visem a realização de uma das atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º.

Na aceção da presente diretiva, por
«processo de adjudicação de contratos 
públicos», entende-se um contrato 
celebrado a título oneroso para a
aquisição de obras, produtos ou serviços 
por uma ou mais entidades adjudicantes a 
operadores económicos selecionados pelas 
mesmas, desde que essas obras, produtos 
ou serviços visem a realização de uma das 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 
processo de adjudicação único na aceção 
da presente diretiva, se os contratos 
integrarem um único projeto.

Suprimido

Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 22
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Texto da Comissão Alteração

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

(22) «Ciclo de vida», quantificação 
monetária, sempre que possível, da 
totalidade dos custos associados aos 
contratos públicos, incluindo a
manutenção e os custos relativos à 
eficácia dos recursos (nomeadamente 
energéticos), os custos de reciclagem em 
fim de vida útil e os custos do impacto 
social sempre que se relacionem com a 
execução do contrato. A conceção 
eficiente, a planificação e a utilização de 
meios eletrónicos pode igualmente ser 
incluída nos valores do ciclo de vida. Para 
fins de contrato público, o ciclo de vida 
tem início no momento da compra e dura 
toda a vida da obra, produto ou serviço,
sendo parte integral e indissociável do 
cálculo daquela que constitui a proposta 
financeiramente mais vantajosa.

Justificação

Apesar de as autoridades adjudicantes, no interesse do contribuinte, serem responsáveis por 
assegurar a relação qualidade/preço de qualquer das soluções escolhidas através de 
contratos públicos e de este facto não impor mais encargos à sociedade ou ao ambiente de 
um modo geral, a longo prazo, esta responsabilidade pode apenas ser razoavelmente 
imputada a partir do momento da compra.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo as 
seguintes prestações:

1. A presente diretiva aplica-se, sem 
prejuízo da Diretiva 97/67/CE, às 
atividades que tenham por objetivo as 
seguintes prestações:

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) «serviços postais», serviços que 
consistam na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;

(b) «serviços postais», serviços que 
consistam na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais nacionais e serviços abrangidos 
pelo âmbito do serviço universal, em 
conformidade com a Diretiva 97/67/CE;

Justificação

A presente alteração tem por objetivo isentar os serviços postais que não fazem parte do 
serviço universal das obrigações decorrentes da diretiva em apreço. Dado que estes serviços 
são oferecidos num mercado concorrencial, a obrigação de efetuar uma proposta 
comportaria uma desvantagem concorrencial relativamente a outros concorrentes no 
mercado.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os contratos destinados a permitir a 
realização de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º não estão abrangidos 
pela presente diretiva se o Estado-Membro 
ou as entidades adjudicantes que 
apresentaram o pedido previsto no artigo 
28.º puderem demonstrar que, no Estado-
Membro em que é exercida a atividade, 
esta última está diretamente exposta à 
concorrência em mercados de acesso não 
limitado. Os concursos para trabalhos de 
conceção organizados para exercer este 
tipo de atividade nessa área geográfica 
também não são abrangidos pela presente 
diretiva. Essa avaliação da concorrência, 
que será efetuada à luz das informações de 
que a Comissão dispõe e para efeitos da 
presente diretiva, não prejudica a aplicação 
do direito da concorrência.

1. Os contratos destinados a permitir a 
realização de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º não estão abrangidos 
pela presente diretiva se o Estado-Membro 
ou as entidades adjudicantes que 
apresentaram o pedido previsto no artigo 
28.º puderem demonstrar que, no Estado-
Membro em que é exercida a atividade, ou 
respetivos setores ou segmentos 
específicos, esta última está diretamente 
exposta à concorrência em mercados de 
acesso não limitado. Os concursos para 
trabalhos de conceção organizados para 
exercer este tipo de atividade nessa área 
geográfica também não são abrangidos 
pela presente diretiva. Essa avaliação da 
concorrência, que será efetuada à luz das 
informações de que a Comissão dispõe e 
para efeitos da presente diretiva, não 
prejudica a aplicação do direito da 
concorrência.
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Justificação

Alguns setores do mercado ferroviário já se encontram diretamente expostos à concorrência 
e são livremente acessíveis, razão pela qual não se integram no âmbito de aplicação da 
presente Diretiva.

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, se o Estado-Membro 
tiver transposto e aplicado as disposições 
da legislação da União constantes do anexo 
III, considera-se que não existem restrições 
de acesso ao mercado.

Para efeitos do n.º 1, se o Estado-Membro 
tiver transposto e aplicado as disposições 
da legislação da União constantes do anexo 
III, considera-se que não existem restrições 
de acesso ao mercado, ou se o Estado-
Membro tiver alargado ao mercado em 
questão a aplicação dos princípios 
estipulados na presente diretiva.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um Estado-Membro ou, se 
previsto na legislação do Estado-Membro 
em causa, uma entidade adjudicante, 
considerar que, com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º, n.ºs 2 e 3, 
determinada atividade está diretamente 
exposta à concorrência em mercados de 
acesso não limitado, pode apresentar um 
pedido para estabelecer que a presente 
diretiva não se aplica à adjudicação de 
contratos ou à organização de concursos 
para trabalhos de conceção que visem o 
exercício dessa atividade.

Quando um Estado-Membro ou, se 
previsto na legislação do Estado-Membro 
em causa, uma entidade adjudicante, 
considerar que, com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º, n.ºs 2 e 3, 
determinada atividade está completa ou 
parcialmente, mesmo no respeitante aos 
respetivos setores ou segmentos 
individuais, diretamente exposta à 
concorrência em mercados de acesso não 
limitado, pode apresentar um pedido para 
estabelecer que a presente diretiva não se 
aplica à adjudicação de contratos ou à 
organização de concursos para trabalhos de 
conceção que visem o exercício dessa 
atividade ou de um dos seus setores ou 
segmentos individuais.
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Justificação

Alguns setores do mercado ferroviário já se encontram diretamente expostos à concorrência 
e são livremente acessíveis, razão pela qual não se integram no âmbito de aplicação da 
presente Diretiva.

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos devem ser acompanhados de 
uma posição fundamentada adotada por 
uma autoridade nacional independente com 
competência no domínio de atividade em 
causa. Essa posição deve analisar de forma 
exaustiva as condições para a eventual 
aplicabilidade do artigo 27.º, n.º 1, à 
atividade em causa, em conformidade com 
os n.ºs 2 e 3.

Os pedidos devem ser acompanhados de 
uma posição fundamentada adotada por 
uma autoridade nacional independente com 
competência no domínio de atividade em 
causa ou num dos seus setores ou 
segmentos individuais. Essa posição deve 
analisar de forma exaustiva as condições 
para a eventual aplicabilidade do artigo 
27.º, n.º 1, à atividade em causa, em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3.

Justificação

Alguns setores do mercado ferroviário já se encontram diretamente expostos à concorrência 
e são livremente acessíveis, razão pela qual não se integram no âmbito de aplicação da 
presente Diretiva.

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Mediante pedido apresentado em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, a Comissão pode, através de uma 
decisão de execução adotada nos prazos 
previstos no n.º 4 do presente artigo, 
estabelecer se uma atividade referida nos 
artigos 5.º a 11.º está diretamente exposta à 
concorrência com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º. Estas decisões de 
execução são adotadas em conformidade 
com o procedimento de consulta referido 

Mediante pedido apresentado em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, a Comissão pode, através de uma 
decisão de execução adotada nos prazos 
previstos no n.º 4 do presente artigo, 
estabelecer se uma atividade, ou um dos 
seus setores ou segmentos individuais,
referida nos artigos 5.º a 11.º está 
diretamente exposta à concorrência com 
base nos critérios definidos no artigo 27.º.
Estas decisões de execução são adotadas 
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no artigo 100.º, n.º 2. em conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 100.º, n.º 2.

Justificação

Alguns setores do mercado ferroviário já se encontram diretamente expostos à concorrência 
e são livremente acessíveis, razão pela qual não se integram no âmbito de aplicação da 
presente Diretiva.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os contratos cujo objetivo é permitir a 
realização da atividade em causa e os 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados para realizar tal atividade 
deixam de ser abrangidos pela presente 
diretiva nos seguintes casos:

Os contratos cujo objetivo é permitir a 
realização da atividade em causa, ou de um 
dos seus setores ou segmentos individuais,
e os concursos para trabalhos de conceção 
organizados para realizar tal atividade, ou 
um dos seus setores ou segmentos 
individuais, deixam de ser abrangidos pela 
presente diretiva nos seguintes casos:

Justificação

Alguns setores do mercado ferroviário já se encontram diretamente expostos à concorrência 
e são livremente acessíveis, razão pela qual não se integram no âmbito de aplicação da 
presente Diretiva.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, por 
«interesses privados», entende-se 
quaisquer interesses familiares, afetivos, 
económicos, políticos ou outros interesses 
partilhados com os candidatos ou os 
proponentes, incluindo os conflitos de 
interesses profissionais.

Suprimido
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Justificação

Esta questão pode ser abordada de forma mais eficaz na legislação nacional.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os membros do pessoal referidos no 
n.º 2, alínea a), são obrigados a divulgar 
qualquer conflito de interesses em relação 
a qualquer dos candidatos ou 
proponentes, logo que tomem 
conhecimento do mesmo, a fim de 
permitir à autoridade adjudicante tomar 
medidas corretivas;

Suprimido

Justificação

Esta questão pode ser abordada de forma mais eficaz na legislação nacional.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito de interesses, a 
autoridade adjudicante toma medidas 
adequadas. Estas medidas podem incluir o 
afastamento do membro do pessoal em 
causa do procedimento de adjudicação 
afetado ou a redefinição das funções e das 
responsabilidades desse membro do 
pessoal. Quando um conflito de interesses 
não puder ser eficazmente resolvido por 
outros meios, o candidato ou proponente 
em causa deve ser excluído do processo.

Em caso de conflito de interesses, a 
autoridade adjudicante toma medidas 
adequadas.

Justificação

A natureza exata dessas medidas deve ser decidida a nível nacional.
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Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) influenciar indevidamente o processo 
de tomada de decisão da entidade 
adjudicante ou obter informações 
confidenciais que lhes possam conferir 
vantagens indevidas no procedimento de 
adjudicação ;

Suprimido

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) estabelecer acordos com outros 
candidatos e proponentes com vista a 
distorcer a concorrência; ou

Suprimido

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 37 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) fornecer deliberadamente informações 
erróneas, que possam influenciar 
materialmente as decisões relativas à 
exclusão, seleção ou adjudicação.

Suprimido

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem determinar 
que as entidades adjudicantes só podem 
recorrer a um procedimento por negociação 
sem publicação prévia de anúncio de 

3. Os Estados-Membros podem determinar 
que as entidades adjudicantes só podem 
recorrer a um procedimento por negociação 
sem publicação prévia de anúncio de 
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concurso nos casos e circunstâncias 
específicas expressamente previstas no 
artigo 42.º.

concurso nos casos e circunstâncias 
específicas expressamente previstas no 
artigo 42.º, desde que assegurem a 
igualdade de tratamento de todos os 
proponentes.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando for celebrado um acordo-
quadro com mais do que um operador 
económico, este pode ser executado de 
uma das duas seguintes formas:

Suprimido

(a) sem reabertura de concurso, nos 
termos e condições no acordo-quadro, 
quando este estabelece todos os termos 
que regem a realização das obras, serviços 
e fornecimentos em causa e as condições 
objetivas para determinar qual dos 
operadores económicos parte no acordo-
quadro será responsável pela sua 
execução; estas condições devem constar 
da documentação relativa ao concurso;
(b) se os termos do fornecimento das 
obras, serviços e produtos não constarem 
todos estabelecidos no acordo-quadro, 
através da reabertura do concurso entre 
os operadores económicos partes no 
acordo-quadro.

Alteração 23
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Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O concurso referido no n.º 4, alínea b), 
baseia-se nos mesmos termos aplicados à 
adjudicação do acordo-quadro, se 
necessário, precisando-os, e, se for caso 
disso, noutros termos indicados no 
caderno de encargos do acordo-quadro, 
recorrendo ao seguinte procedimento:

Suprimido

(a) Para cada contrato a adjudicar, as 
entidades adjudicantes consultam por 
escrito os operadores económicos 
suscetíveis de executar o objeto do 
contrato;
(b) As entidades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos 
como a complexidade do objeto do 
contrato e o tempo necessário para o 
envio das propostas;
(c) As propostas são apresentadas por 
escrito e não podem ser abertas até ao 
termo do prazo de resposta previsto;
d) As entidades adjudicantes devem 
adjudicar os contratos aos proponentes 
que tenham apresentado a melhor 
proposta com base nos critérios de 
adjudicação previstos no caderno de 
encargos do acordo-quadro.

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O presente artigo aplica-se sem 
prejuízo das disposições da Diretiva 
97/67/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de dezembro de 1997, 
relativa às regras comuns para o
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desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço, e do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2007, relativo aos 
serviços públicos de transporte ferroviário 
e rodoviário de passageiros e que revoga 
os Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e 
(CEE) n.º 1107/70 do Conselho.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em relação aos contratos cujo objeto se 
destine a ser utilizado por pessoas, quer se 
trate do público em geral ou do pessoal da 
entidade adjudicante, as especificações 
técnicas devem, salvo em casos 
devidamente justificados, ser elaboradas de 
modo a ter em conta os critérios de 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência ou da conceção para todos os 
utilizadores.

Em relação aos contratos cujo objeto se 
destine a ser utilizado por pessoas, quer se 
trate do público em geral ou do pessoal da 
entidade adjudicante, as especificações 
técnicas devem, salvo em casos 
devidamente justificados, que devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso, ser elaboradas de modo a ter em 
conta os critérios de acessibilidade para as 
pessoas com deficiência ou da conceção 
para todos os utilizadores.

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As especificações técnicas podem, se 
necessário, incluir exigências 
relativamente aos seguintes aspetos:
(a) desempenho, incluindo níveis de 
desempenho ambiental e climático, bem 
como desempenho em termos de processo 
de produção socialmente sustentável;
(b) ciclo de vida;
(c) processo de produção socialmente 
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sustentável;
d) organização, qualificações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em questão;
(e) segurança ou dimensões, incluindo os 
procedimentos relativos a garantia da 
qualidade, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções para o 
utilizador;
(f) regras relativas à conceção e previsão 
de custos, ensaio, inspeção e receção de 
obras, bem como a métodos ou técnicas de 
construção e todas as outras condições de 
caráter técnico que a autoridade 
adjudicante possa exigir, por meio de 
regulamentação geral ou específica, 
relativamente às obras concluídas e aos 
materiais ou elementos integrantes dessas 
obras.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 69 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os proponentes que tenham 
apresentado propostas admissíveis, das 
características e vantagens relativas da 
proposta selecionada, bem como do nome 
do adjudicatário ou das partes no acordo-
quadro;

Suprimido

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresenta a melhor 
proposta se tiverem concluído que a 

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

obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União ou nacional nos 
domínios social, laboral, da saúde, da 
segurança ou ambiental, pelas convenções 
coletivas aplicáveis ao local onde a obra, 
o serviço ou o produto são realizados, ou 
pelas disposições de direito internacional 
em matéria social e ambiental, enumeradas 
no anexo XIV.

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) no caso dos contratos de serviços e dos
contratos que impliquem a conceção de 
obras, podem ser tidas em consideração a 
organização, habilitações e experiência do 
pessoal afetado à execução do contrato em 
causa, daí resultando que, após a 
adjudicação do contrato, a substituição 
desse pessoal carecerá da autorização da 
entidade adjudicante, que deverá verificar 
se as substituições garantem uma 
organização e qualidade equivalentes;

(b) No caso dos contratos de serviços e 
contratos que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa podem ser tidas em 
consideração;

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Os critérios de adjudicação devem 
assegurar a concorrência efetiva e leal e 
ser acompanhados de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes 
por parte da autoridade adjudicante, de 
modo a determinar se os proponentes 
cumprem os critérios de adjudicação.
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Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 79 – título

Texto da Comissão Alteração

Propostas anormalmente baixas Preço da proposta

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

1. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem, em 
pormenor, os preços ou custos cobrados
pelas suas propostas.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 50% ao preço ou ao custo 
médio das restantes propostas;

Suprimido

Justificação

Esta questão pode abordada de forma mais eficaz na legislação nacional, tendo em conta as 
especificidades setoriais e regionais.

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;

Suprimido
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Justificação

Esta questão pode abordada de forma mais eficaz na legislação nacional, tendo em conta as 
especificidades setoriais e regionais.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 79 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Justificação

Esta questão pode abordada de forma mais eficaz na legislação nacional, tendo em conta as 
especificidades setoriais e regionais.

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as entidades adjudicantes podem também
solicitar as correspondentes explicações.

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas, as autoridades
adjudicantes devem solicitar explicações
suplementares antes de rejeitarem uma 
proposta.

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) ao cumprimento das obrigações 
estabelecidas pela legislação da União ou 
nacional nos domínios social, laboral, da 
saúde, da segurança ou ambiental, pelas 
convenções coletivas aplicáveis ao local 
onde a obra, o serviço ou o produto são 
realizados, ou pelas disposições de direito 
internacional em matéria social e 
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ambiental, enumeradas no anexo XIV;

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa ao concurso, a
autoridade adjudicante pode solicitar ao 
proponente que indique na sua proposta 
qual a parte do contrato que tenciona 
subcontratar a terceiros, bem como quais 
os subcontratantes propostos. Caso ocorra 
uma alteração na cadeia de 
subcontratação, será indicado, quanto 
antes, um novo subcontratante à 
autoridade adjudicante.

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante pode transferir, em casos 
devidamente justificados, os pagamentos 
devidos diretamente para o subcontratante 
pelos serviços, produtos ou obras entregues 
ao adjudicatário principal. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso.

Justificação

A Diretiva 2011/7/UE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas de luta 
contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais aplica-se (a partir de março de 
2013) às transações entre as empresas e as autoridades públicas, bem como às transações 
entre empresas (B2B).
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Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A modificação introduz condições que, 
se fizessem parte do procedimento de 
adjudicação original, teriam permitido a 
seleção de outros candidatos ou a 
adjudicação do contrato a outro 
proponente;

Suprimido

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º e for inferior a 5% do preço 
do contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º e for inferior a 10% do preço 
do contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93 Suprimido
Fiscalização pública
1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado por «organismo de 
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fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as entidades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização.
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de implementação devem 
estar organizadas de modo a evitar 
conflitos de interesses. O sistema de 
fiscalização pública deve caracterizar-se 
pela transparência. Para este efeito, são 
publicados todos os documentos de 
orientação e de pareceres, bem como um 
relatório anual ilustrativo da 
implementação e aplicação das regras 
estabelecidas na presente Diretiva.
O relatório anual deve incluir:
(a) Uma indicação da taxa de sucesso das 
pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; 
quando esta percentagem for inferior a 
50% em termos de valor dos contratos 
adjudicados a PME, o relatório deve 
fornecer uma análise das razões para tal;
(b) Uma panorâmica geral da aplicação 
de políticas de contratação sustentáveis, 
nomeadamente dos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, designadamente a acessibilidade 
para as pessoas com deficiência ou a 
promoção da inovação;
(c) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos, nomeadamente 
quando afetem projetos cofinanciados 
pelo orçamento da União.
3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes tarefas:
(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas entidades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 



AD\913082PT.doc 23/29 PE491.261v02-00

PT

de compras;
(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
entidades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios 
de adjudicação de contratos públicos e 
sobre a sua aplicação em casos 
específicos;
(c) Emitir pareceres de iniciativa e 
formular orientações sobre questões de 
interesse geral relacionadas com a 
interpretação e a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos, sobre 
questões recorrentes e sobre dificuldades 
sistémicas relacionadas com a aplicação 
das regras de adjudicação de contratos 
públicos, à luz das disposições da presente 
Diretiva e da jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia;
(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;
(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;
(f) Analisar as queixas de cidadãos e das 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir essa análise 
às entidades adjudicantes competentes, 
que serão obrigadas a tê-la em conta nas 
suas decisões ou, nos casos em que a 
análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal;
(g) Acompanhar as decisões tomadas 
pelos tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de 
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constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
qualquer infração aos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos da 
União quando estiverem em causa 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União Europeia.
As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional 
ou do sistema criado com base na 
diretiva 89/665/CEE.
Os Estados Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
decisões das entidades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.
4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais 
e dos métodos de trabalho estabelecidos 
pela Comissão para as suas comunicações 
e os seus contactos com os Estados-
Membros, o organismo de fiscalização 
atua como ponto de contacto específico da 
Comissão durante o acompanhamento da 
aplicação do direito da União e da 
execução do orçamento da União com 
base no artigo 17.º do Tratado da União 
Europeia e no artigo 317.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Comunica à Comissão 
qualquer violação da presente diretiva ao 
nível dos procedimentos de adjudicação 
de contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União.
A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
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tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode encarregar o organismo 
de fiscalização de acompanhar 
determinados casos e de garantir que as 
autoridades nacionais competentes, que 
serão obrigadas a seguir as instruções 
desse organismo, retirem as devidas 
ilações das infrações às regras da União 
em matéria de adjudicação de contratos 
públicos que afetem projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União.
5. As atividades de investigação e de 
controlo do cumprimento levadas a cabo 
pelo organismo de fiscalização para 
assegurar a conformidade das decisões 
das entidades adjudicantes com a presente 
diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decide remeter o tratamento de 
um caso individual, conserva também o 
direito a intervir em conformidade com os 
poderes que lhe são conferidos pelo 
Tratado.
6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
fiscalização o texto integral de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
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ou superior a:
(a) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
fornecimentos ou de serviços;
(b) 10 000 000 de EUR para os contratos 
de obras.
7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem quaisquer 
encargos, aos contratos a que se refere o 
n.º 6. O acesso a certas partes de um 
contrato pode ser recusado caso a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da 
lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.
O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido para o efeito.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.
8. O relatório anual referido no n.º 2 
inclui um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização 
em conformidade com os n.os 1 a 7.

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 

As entidades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
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procedimentos de adjudicação de contratos 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e a 
adjudicação do contrato.

procedimentos de adjudicação de contratos 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos, a preparação das propostas, o 
diálogo ou negociação, se for caso disso, a 
seleção e a adjudicação do contrato.

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 98 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 35.º, 33.º, 38.º, 25.º, 65.º, 70.º, 
77.º, 85.º e 95.º é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 35.º, 33.º, 38.º, 25.º, 65.º, 70.º, 
77.º, 85.º e 95.º é conferida à Comissão por 
um período de cinco anos, a partir de [data 
da entrada em vigor da presente diretiva].
A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Alteração 45
Proposta de diretiva
Anexo III – ponto D – subponto 1

Texto da Comissão Alteração

Transporte ferroviário de mercadorias Transporte ferroviário

Justificação

Não só o mercado do transporte ferroviário, mas também parte do mercado ferroviário de 
passageiros foram abertos à concorrência.

Alteração 46
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Proposta de diretiva
Anexo III – ponto D – subponto 2

Texto da Comissão Alteração

Transporte ferroviário de passageiros Suprimido
Inexistente
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