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O acesso mais facilitado das PME ao mercado dos contratos públicos deverá permitir às
autoridades adjudicantes alargar a sua base de fornecedores e às PME aumentar o seu

As novas regras facilitam ainda o acesso das PME aos contratos públicos, simplificam os
procedimentos e estabelecem critérios para a subcontratação, tendo em vista garantir o
respeito das leis laborais e dos acordos coletivos. O cumprimento obrigatório dos direitos
laborais e das normas sociais e ambientais, tanto a nível nacional como da UE, foi um dos
pontos defendidos pelos eurodeputados. As novas regras asseguram que a
subcontratação fique vinculada às mesmas obrigações do contratante principal.

Acesso das PME e subcontratação

As autoridades públicas terão também a possibilidade de estabelecer critérios de
adjudicação relativos à inovação para dar resposta a problemas específicos. Os
eurodeputados incluíram um novo procedimento para encorajar a apresentação de
soluções inovadoras por parte dos operadores económicos.

Incentivo à inovação

A reforma visa facilitar uma melhor utilização qualitativa dos contratos públicos através da
tomada em consideração de critérios sociais e ambientais. Por exemplo, uma autoridade
adjudicante pode querer assegurar o fornecimento de alimentos de melhor qualidade num
infantário ou hospital, ou adquirir bens de uma empresa que emprega pessoas com
deficiência ou pessoas desfavorecidas.

Critérios sociais e ambientais

A fim de incentivar uma maior orientação da contratação pública para a qualidade, os
Estados-Membros serão autorizados a restringir a utilização exclusiva do preço ou do
custo para avaliar a "proposta economicamente mais vantajosa", quando o considerarem
adequado.

As novas regras deverão dar às autoridades adjudicantes mais margem de manobra para
adquirirem bens e serviços que respondam às suas necessidades específicas, com a
melhor relação qualidade/preço.

Proposta economicamente mais vantajosa

A revisão das diretivas sobre os contratos públicos e as concessões, já acordada entre o
Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros da UE, tem por objetivo assegurar uma
melhor utilização dos fundos públicos e incentivar o crescimento, o emprego e a inclusão
social. A eficácia da contratação pública tornou-se uma prioridade para os países da UE,
face às atuais limitações orçamentais. Os Estados-Membros terão dois anos para
transpor as novas diretivas para a legislação nacional.

O Parlamento Europeu aprovou hoje a revisão da legislação europeia sobre os
contratos públicos de obras, bens e serviços e as concessões. As autoridades
públicas vão ter mais margem de manobra para fazer a escolha mais adequada às
suas necessidades, tendo em conta não apenas o preço mais baixo mas também
critérios sociais e ambientais. A revisão visa também favorecer o acesso das PME e
simplificar os procedimentos. Os mercados dos contratos públicos representam
cerca de 18% do PIB da UE. 

Comissões parlamentares Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do Mercado
Interno e da Proteção dos Consumidores
Sessão plenária [15-01-2014 - 13:21]

Parlamento Europeu aprova novas regras
para os contratos públicos e as concessões
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Diretiva relativa à adjudicação de contratos de concessão - texto aprovado pelo PE por
598 votos a favor, 60 contra e 18 abstenções

Diretiva relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos
setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais - texto aprovado pelo
PE por 618 votos a favor, 36 contra e 26 abstenções

Diretiva relativa aos contratos públicos - texto aprovado pelo PE por 620 votos a favor, 31
contra e 30 abstenções

Para além destas diretivas, os eurodeputados aprovaram também alterações a uma
proposta de regulamento que visa garantir aos operadores económicos europeus
melhores oportunidades de acesso ao mercado dos contratos públicos de países
terceiros. O objetivo é garantir a abertura e a reciprocidade no comércio internacional. O
texto deste regulamento será agora negociado com os governos nacionais.

Acesso ao mercado de países terceiros

As novas regras deverão também ajudar a combater o dumping social na atribuição de
concessões transfronteiriças.

A diretiva "não impõe a privatização de empresas públicas que prestam serviços ao
público", sublinha o texto hoje aprovado.

O setor da água é um dos setores excluídos do âmbito de aplicação da diretiva relativa às
concessões (as regras nacionais continuarão a aplicar-se neste domínio).

Setor da água excluído das concessões

A nova legislação deverá aumentar a transparência, ajudando assim a combater o
favorecimento, a corrupção e os conflitos de interesses.

Mais transparência, menos corrupção

volume de negócios e, assim, promover a criação de novos postos de trabalho.

Comunicado de imprensa

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3Ftype%3DAMD%26format%3DWORD%26reference%3DA7-0007/2013%26secondRef%3D254-254%26language%3DPT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3Ftype%3DAMD%26format%3DWORD%26reference%3DA7-0007/2013%26secondRef%3D254-254%26language%3DPT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3Ftype%3DAMD%26format%3DWORD%26reference%3DA7-0034/2013%26secondRef%3D246-246%26language%3DPT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3Ftype%3DAMD%26format%3DWORD%26reference%3DA7-0034/2013%26secondRef%3D246-246%26language%3DPT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3Ftype%3DAMD%26format%3DWORD%26reference%3DA7-0034/2013%26secondRef%3D246-246%26language%3DPT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3Ftype%3DAMD%26format%3DWORD%26reference%3DA7-0030/2013%26secondRef%3D282-282%26language%3DPT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3Ftype%3DAMD%26format%3DWORD%26reference%3DA7-0030/2013%26secondRef%3D282-282%26language%3DPT

