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1Ver § 24 
2Ver § 18 
3Acórdão de 18 de Novembro de 1999 no processo C-107/98 Teckal [ 1999 ] Col. I-08121, ponto 50; acórdão de 
11 de Janeiro de 2005 no processo C-26/03 City of Halle [ 2005 ] ainda não publicado na Col., ponto 49; 
acórdão de 13 de Dezembro de 2005 no processo C-458/03 Parking Brixen [ 2005 ] ainda não publicado na 
Col., ponto 49. 
4Maioria do capital, subordinação à autoridade territorial, actividade essencialmente exercida no seu território 
5E não a minimização dos custos para as autoridades locais. Implícito no acórdão de 17 de Setembro de 2002 no 
processo C-513/99 Concordia [ 1999 ainda não publicado na Col. 
6Nomeadamente, o emprego local e o ambiente. 

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a estratégia de Lisboa propõe a instauração de um "Estado-providência 
activo e dinâmico"1 na prossecução de objectivos "tais como o emprego, o 
desenvolvimento regional, o ambiente…"2, e que é conveniente ajustar estes objectivos às
regras da concorrência e protegê-los juridicamente;

B. Considerando que as Directivas 2004/18 e 2004/17 não contêm uma definição clara dos 
contratos "in house"; 

C. Considerando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de contratos "in
house" se limita a assinalar nos seus acórdãos3 índices que justificam uma excepção às 
regras dos contratos públicos; 

D. Considerando que vários Estados-Membros incentivam as autarquias a estabelecer 
parcerias institucionalizadas público-público sobre as quais não existe jurisprudência 
estabilizada; 

E. Considerando que o Tribunal propôs critérios que permitem associar certas parcerias 
público-privadas institucionalizadas a contratos "in house"4; 

F. Considerando que o Tribunal, na linha da estratégia de Lisboa, definiu como primeiro 
critério para a adjudicação de contratos públicos a maximização dos benefícios para as
populações locais5; 

1. Convida a Comissão a propor um quadro legislativo que defina as relações "in house" com 
base nos critérios do Tribunal de Justiça; 

2. Convida a Comissão a fornecer esclarecimentos suplementares sobre o conceito de 
"autoridade pública" no sentido de determinar quais as formas de parceria público-público 
que relevam da subsidiariedade e não das regras dos contratos públicos; 

3. Convida a Comissão a adoptar os critérios do Tribunal e os objectivos fixados pela 
Cimeira de Lisboa6 na sua apreciação da actividade do Estado-providência activo e 
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dinâmico enquanto entidade adjudicante.


